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الصحي النظام تعزيز: األول المواضيعي المجال  
 مرحلية تنفيذ خطة

 : كازاخستانائدالبلد الر 
 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.1.1 :شاملة صحية  االنطالق نحو تغطية رعاية 

 المستوى الوطني

إنشاء أو تعزيز آلية صحية رفيعة المستوى متعددة القطاعات وتعاون محلي بين  -0
القطاعات مع تمثيل من وزارات أخرى من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية 
والقطاع الصحي الخاص واألطراف المعنية األخرى إلعداد خارطة طريق لتحقيق 

 (.SDHجتماعية للصحة )ت ا( ومحدداUHCتغطية صحية شاملة )

 
4102 – 4142 

 (المدى الطويل)

 

 عدد اآلليات متعددة القطاعات التي تم إنشاؤها. -أ 

 خارطة طريق لتحقيق تغطية صحية شاملة. -ب 

 .خدمات الرعاية الصحية التي تمول عن طريق ميزانية حكومية -ج 

 عدد الخدمات الصحية المقدمة ونوعها. -د 

الحيييييياة ومعيييييدالت  تحسيييييين المؤشيييييرات الصيييييحية مثيييييل توقعيييييات -ه 
الوفيات في أوساط األمهات واألطفال ومعيدالت الوفييات بسيبب 

 اإلصابات.

 ،وزارة الصحة تحسين المحددات االجتماعية للصحة. -و 
 ،وزارة المالية

 المنظمات غير الحكومية
 

تعزيز أو إنشاء وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة تكون مسؤولة عن إجراء  -4
 للحسابات الصحية الوطنية، ودراسات االستخدام الصحي واإلنفاق.تحليل منتظم 

4102- 4101 
 )المدى المتوسط(

عيييدد الوحيييدات التيييي تيييم تطويرهيييا لتحلييييل النفقيييات الصيييحية فيييي  -أ 
 التي لها أنشطة دورية. البلدانجميع 

 التي نفذت حسابات صحية وطنية. البلدانعدد  -ب 

نوقشيت واعتميدت عدد تقارير الحسيابات الصيحية الوطنيية التيي  -ج 
 على مستويات حكومية أعلى

 
لتمهيد الطريق لتغطية ت الرعاية الصحية األولية مجانا تعزيز الحصول على خدما -2

 الرعاية الصحية الشاملة.

 

4104 – 4142 
 (المدى الطويل)

نسييييبة الزيييييادة فييييي التمويييييل الحكييييومي )مخصصييييات الميزانييييية(  -أ 
 لخدمات الرعاية الصحية األولية.

الزيادة في الحصيول )مادييا أو مالييا( عليى مرافق/خيدمات نسبة  -ب 
 رعاية صحية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

وضع مبادئ توجيهية فعالة مع ضوابط وموازنات كافية لتوفير الرعاية الصحية من  -2
القطاع الخاص الرسمي، وخاصة إشراك مقدمي الرعاية الصحية الخاصة المسجلين 

والممرضات( في توفير خدمات )األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والقابالت 
 صحية شاملة بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.

4104 – 4142 
 (المدى الطويل)

عيدد الخطيوط التوجيهيية التييي طورت)أوصيي بهيا( لتعريييف دور  -أ 
 .القطاع الخاص

نسييييبة الزيييييادة فييييي عييييدد ونييييوع الخييييدمات التييييي يقييييدمها القطيييياع  -ب 
 أو الحكومة. الخاص والمغطاة ماليا من شركات التأمين

عييدد الخييدمات المقدميية ميين خييالل الشييراكة بييين القطيياعين العييام  -ج 
 والخاص.

 

 ،وزارة الصحة
 ،وزارة المالية

 المنظمات غير الحكومية
ى سبيل المثال، الحصول مجانا على رعاية لإنشاء ترتيب لنظام المدفوعات )ع -8

على الرعاية صحية أولية، تأمين صحي، تسديد مشترك / تقاسم التكاليف للحصول 
 الصحية الثانوية والثالثية(.

4104 – 4142 
(المدى الطويل)  

األنظمية الصييحية التيي أنشييأت ميع خيييارات سيداد واضييحة  تتطلييع  -أ 
 إلى تغطية صحية شاملة )النتائج المعروضة لمختلف النماذج(.

% ميين 41تصيل ليي  فعاليية عيدد البليدان التيي تطبييق تغطيية سيكانية -ب 
 السكان أو أكثر من خالل أي نوع من برامج السداد.

 %21نفقات)الطبية( الشخصية عن العدد البلدان التي تقل فيها  -ج 
 منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدوليمستوى 

تسييهيل تبييادل المعرفيية والمشيياركة فييي إنتيياج معييارف جديييدة فيمييا بييين الييدول األعضيياء  -0
بناء القدرات المشتركة التي تجميع المنفيذين وصيناع القيرار لالشيتراك من خالل برامج 

 .في تطوير أساليب مبتكرة لتسريع التقدم نحو تنفيذ التغطية الشاملة للرعاية الصحية
التخطيييط لبنيياء قييدرات المييوظفين العيياملين فييي وحييدات اقتصيياديات الصييحة الوطنيييية  -4

لصييحية الوطنيية واسييتخدام القييدرات ليوزارات الصييحة، وذليك إلجييراء تحليييل الحسيابات ا
 .الفنية لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والوكاالت الدولية األخرى

مييين مؤشيييرات التقيييدم نحيييو تغطيييية صيييحية مجموعييية مشيييتركة، قابلييية للمقارنييية، وضيييع  -2
جيييراء  شييياملة وهيييي مطلوبييية لتمكيييين البليييدان التيييي تمييير باإلصيييالحات لتقيييويم النتيييائج وا 

 .ف الفترة في السياسات وتنفيذهاتصحيحات في منتص

 
4102 – 4102 

 )المدى القصير(

 

الفريييق العامييل المشييكل إلييى جانييب فييرق فرعييية معنييية بمجيياالت  -أ 
 محددة.

 موارد تمويل محددة الجتماعات بناء القدرات. -ب 

راءات ملموسية  معرفية معدة مع جدول زمني إلج خارطة طريق -ج 
 ستراتيجية.في الخطة اال

لتقييديم تقييارير بشييأن التقييدم المنجييز فييي تنفيييذ مييرتين فييي السيينة  -د 
 خارطة الطريق.

عييدد توصيييات الفريييق العامييل التييي يييتم تنفيييذها علييى المسييتوى  -ه 
 الوطني. 

عييدد السياسييات القطرييية التييي تييم تحسييينها فييي إطييار مشيياورات  -و 
 وتوصيات الفريق العامل. 

برنييامج التمويييل المطييور والمنظميية أو المنظمييات المحييددة التييي  -ز 
 يتوقع أن تكون مسؤولة عن بناء القدرات.

 عدد دورات التدريب المقدمة فعليا في إطار البرنامج. -ح 

 للتنمية، ميالبنك اإلسال ،مركز أنقرة
 البنك الدولي،منظمة الصحة العالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعيييم اليييدول األعضييياء لصيييياغة سياسيييات وبيييرامج التغطيييية الصيييحية الشييياملة بتيييوفير  -2
خيييييارات القتنيييياء  تحليييييل للسياسييييات وتقييييديم النصييييح لمسيييياعدة البلييييدان علييييى تطييييوير

 الخدمات الفعالة، وتجميع الموارد وتحصيل المداخيل.

4104 – 4142 
 (المدى الطويل)
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

لتغطيييية الصيييحية لتسيييديد االممارسيييات لوضيييع نظيييام أفضيييل تسيييهيل تبيييادل الخبيييرات و  -5
 الشاملة.

مجموعييييية المؤشيييييرات المتفيييييق عليهيييييا بشيييييأن الرعايييييية الصيييييحية  -ط 
 الشاملة.

عيييييدد التجييييييارب الجيييييييدة الموثقيييييية المتعلقيييييية بالتغطييييييية الصييييييحية  -ي 
 الشاملة على أساس التجارب القطرية. 

 

 للتنمية، البنك اإلسالمي ،مركز أنقرة
 البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية

: P.A.1.2 واآلمنة وذات الجودة  المتكاملة تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

 المستوى الوطني

تعزيز ووضع مجموعة أساسية من الخدمات الصحية على جميع مستويات الرعاية  -0
 الصحية؛

تحسين جودة الخدمات المقدمة للرعاية الصحية من خالل شبكة متكاملة من مرافق  -4
الرعاية الصحية األولية، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية، والتعاقد الخارجي مع 

 حكومية، وفريق التوعية والمتطوعين، أو مزيج منهما؛منظمات غير 
ضمان الوصول المادي إلى مجموعة من الخدمات على أساس احتياجات المجتمع،  -2

تباع نهج متكامل ينفذها فريق مدرب جيدا استمرارية الرعاية التي  تقدم مع وضمان ا
 ومتعدد التخصصات.

وتحديد األولويات، وتنفيذ ورصد األفراد والمجتمع في تقدير االحتياجات،  إشراك -2
 وتقييم خدمات الرعاية الصحية العامة، الستدامة  التدخالت الصحية؛

المزيد من االستثمار في بناء قدرات الرعاية الذاتية: محور هذا النظام هو تحديد  -8
السياق االجتماعي والبيئي حيث تحدث المشاكل الصحية، وتحديد عوامل الخطر 

 لب على العوائق التي تحول دون تعزيز الصحة؛والبحث عن سبل للتغ
تشجيع التعاون بين القطاعات من أجل تنمية مستدامة للصحة. من خالل تعزيز  -2

التعاون بين قطاعات الصحة والتعليم والعمل والعدالة والخدمات االجتماعية  وتعزيز 
 الفوارق؛ المشترك لتقليصالتخطيط 

 

4102 – 4142 

 (المدى الطويل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عييييدد المعييييايير الوطنييييية الموضيييييوعة والمطبقيييية لتقييييديم الرعايييييية  -أ 
الطبييييية المعرفيييية. الحييييزم األساسييييية للخييييدمات الطبييييية، السييييكان 
المسيييتفيدون مييين كيييل مرفيييق صيييحي، تحسيييين جيييودة الرعاييييية ) 
الخطيييوط التوجيهيييية للممارسيييات اإلكلينيكيييية، معيييايير االعتمييياد، 

صييحية، آليييات التموييييل الييخ( البنييى التحتييية المحسييينة للرعاييية ال
الواضييحة، نمييط تعيييين المييوظفين،  نظييام اإلحاليية القييائم، إعييداد 
ملفييييات صييييحة العائليييية،  خطيييية التييييدريب أثنيييياء الخدميييية، تييييوفير 
األدوييية األساسييية  والتكنولوجيييا الطبييية بأسييعار ميسييورة، خدميية 

 نظام المعلومات الطبية المحسن.

فييييي المنظوميييية  إدخييييال بييييرامج الرعاييييية الطبييييية حسييييب األولوييييية -ب 
 الصحية.

تنظيييم وتحسييين البنييى التحتييية لرصييد الرعاييية الطبييية واإلشييراف  -ج 
عليها وتقويم االحتياجات  والدعم المنهجي إلصالحات الرعايية 

 الطبية.

عدد البلدان التي طبقت نظيام الرصيد واإلشيراف ومنهجيية تقيويم  -د 
 االحتياجات المقبولة دوليا.

نظيييام آليييية تموييييل الرعايييية عيييدد البليييدان التيييي وضيييعت وطبقيييت  -ه 
 الصحية لتخصيص موارد وفقا لنهج العدالة الصحية.

المالية و  التعليمو  ،العملو ، الصحةوزارة 
 والمنظمات غير الحكومية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

ضمان سالمة المستشفى والجودة والكفاءة على أساس المبادئ التوجيهية لمنظمة  -4
المرافق الصحية كجزء ال  الصحة العالمية في سالمة المرضى، وضمان اعتماد

 يتجزأ من تنظيم النظام الصحي.
الفوارق في الحصول على  من وضع آليات لتمويل صحي مستدام من أجل الحد -4

 .الرعاية الصحية

تعزيز / تبسيط نظام إلصدار الشهادات للعاملين في القطاع الخاص )األطباء  -1
 وأطباء األسنان والصيادلة والقابالت والممرضات(؛

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عيييدد القيييرارات التيييي نوقشيييت واعتميييدت والتيييي حسييينت أوضييياع  -و 
 مشاكل الصحة المشتركة بين القطاعات.

عيييييدد اآللييييييات التيييييي وضيييييعت لمشييييياركة المجتميييييع فيييييي تقييييييويم  -ز 
قية االحتياجات والتخطيط المحلي والتنفيذ ورصد األنشيطة المتعل

 بالصحة ومتابعتها.
عيييدد اآللييييات الوظيفيييية التيييي تيييم تصيييميمها بيييدعم الشيييراكة بيييين  -ح 

 القطاعين العام والخاص.
تقييييييييويم االحتياجيييييييييات الخاصيييييييية باألييييييييييدي العامليييييييية المطلوبييييييييية  -ط 

والجامعات الطبية وشبه الطبيية التيي تيم تعزيزهيا، واالسيتراتيجية 
تحسيييينها  والسياسيييات المتعلقييية بتنميييية الميييوارد البشيييرية التيييي تيييم

وآلييات التصييديق والرصييد التييي تيم تطويرهييا، وعييدد البلييدان التييي 
تنفيييذ فلسيييفة حديثييية لتنميييية الميييوارد البشيييرية. وعيييدد البليييدان التيييي 

 تنفذ آلية تصديق.

عييدد البلييدان التييي وضييعت وطبقييت نظامييا لضييمان الجييودة فييي  -ي 
 خدمات الرعاية الصحية، وسالمة المرضى وعمليات االعتماد.

 

 

 

 

المالية و  التعليم، و العمل، و وزارة الصحة
 والمنظمات غير الحكومية

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تسهيل تبادل المعارف وأفضل التجارب بين الدول األعضاء من خالل برامج بناء  -0

 القدرات؛
تعزيز تقويم البرامج الصحية في الدول األعضاء وتوفير حوافز للبرامج التي تثبت  -4

 للقياس؛تحسنا قابال 
 اإلسهام في تمويل المرافق الصحية؛ -2

للصحة  تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء من أجل إنشاء وتعزيز معاهد وطنية -2
 العمومية ؛

4102-4142 
 (طويل)المدى ال

( للتمويييل مييوارد لتحديييد) وضييعه تييم الييذي الممييول البرنييامج -أ 
 القيييدرات بنييياء عييين مسيييؤولة تكيييون سيييوف التيييي والمنظمييية
 .األعضاء الدول في المعرفية

 إطيييييار فييييي بالفعييييل قييييدمت التيييييي التدريبييييية الييييدورات عييييدد -ب 
 .البرنامج

 المسييييتوى علييييى تنظيمهييييا تييييم التييييي القييييدرات بنيييياء أنشييييطة عييييدد -ج 
 .الوطني

 تتعلييق قييدرات بنيياء أنشييطة حضييروا الييذين المشيياركين عييدد -د 
 .الصحية الرعاية خدمات جودة بتحسين

، أنقرةمركز  األمانة العامة للمنظمة،
منظمة الصحة للتنمية،  البنك اإلسالمي

 العالمية
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 على الحصول فرص تحسين في القدرات تنمية لتعريف معايير وضع على اإلشراف -8
 .الصحية الرعاية خدمات

 الطبية الفروع) الصحية للرعاية المتخصص المجال في البيني التعاون تسهيل -2
 وذات متكاملة صحية رعاية خدمات إلى الوصول لتحسين( والتمريض والصيدالنية

 األعضاء الدول في جودة

4102-4142 
 (طويل)المدى ال

 

، مركز أنقرة األمانة العامة للمنظمة،
منظمة الصحة للتنمية،  البنك اإلسالمي

 العالمية

P.A.1.3 :السياسات  لتطوير واستخدامها المفصلة البيانات وتحليل جمع ذلك في بما الصحية المعلومات نظم عزيز 

 المستوى الوطني

استعراض الوضع الحالي لنظام المعلومات الصحية الوطنية وعناصره الرئيسية  -0
وتحديثه )رصد المخاطر الصحية وانتشار األمراض مصنفة على األقل من حيث 
العمر والجنس ومكان اإلقامة، وتسجيل إحصائيات الوفيات المصنفة حسب أسباب 

 الصحي واألداء(؛ محددة وتقويم قدرة النظام

مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المكتب اإلحصائي الوطني والوزارات  نسيقالت -4
ذات الصلة والمنظمات، ووضع خطة لمعالجة الثغرات في نظام المعلومات الصحية 

 الوطنية؛
إنشاء أو تعزيز نظام وطني الكتروني للمعلومات الصحية لتحسين كفاءة وفعالية  -2

 الصحية.تقديم الرعاية 
تخصيص صناديق خاصة لبناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وربط جميع المرافق  -2

 متكاملة؛ة المعلومات على نطاق منظومة وليس فقط المستشفيات العامة، مع شبك
لمعلومات الصحية على أساس معايير موحدة لضمان تكنولوجيا اإنشاء شبكة وطنية ل -8

 ن جميع أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية؛قابلية التشغيل المشترك بي
تحسين المراقبة ونظام المعلومات الصحية واستخدام معلومات استراتيجية لتطوير  -2

 .السياسات ذات الصلة
 تعزيز نظام  تسجيل المعلومات لمراقبة تحسين الجودة -4

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

 

 

 

4104-4142 
 (المدى الطويل)

 

ألنظمية معلوميات صيحية  سيتراتيجيةاعدد البلدان التي وضيعت  -أ 
 الفصل فيها. إزالةوطنية التي تمت 

تييدفقات المعلومييات الصييحية التييي تييم توفيرهييا، والمؤشييرات األساسييية  -ب 
 للدخل والناتج من أجل رصد أداء المنظومة الصحية.

نظييام جمييع المعلومييات الييذي تييم تطييويره، وتحليييل اسييتخدامه فييي  -ج 
 لصحي وصنع السياسات.التخطيط ا

 النظام الوطني الذي تم تطويره لمراقبة فعالية المنظومة الصحية. -د 
الوطنييية  ءاإلحصييامكاتييب د البلييدان التييي أسسييت تعاونييا مييع عييد -ه 

 المعنية لتعزيز منظومة المعلومات الصحية.
عييدد البلييدان التييي طييورت منظوميية وطنييية للمعلومييات الصييحية  -و 

 ظام. على اإلنترنت يتم تحديثها بانت
عييدد البلييدان التييي لهييا مرافييق شييبكة معلومييات مدمجيية عبيير منظوميية  -ز 

 معينة في المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية العامة. 
 عدد البلدان التي طبقت أنظمة مراقبة. -ح 

 عدد المسجلين لرصد الرعاية الصحية المطبقة. -ط 

وزارة الصحة، المكتب الوطني 
 لإلحصاءات
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 التعاون اإلسالمي والتعاون الدوليمنظمة مستوى 

مساعدة البلدان في وضع نظم المعلومات الصحية التي تسهم في تحسين مراقبة  -0
دارة المرضى، ورصد البرنامج، وتخطيط الصحة العامة؛  األمراض، وا 

مساعدة البلدان في تطوير القدرات من أجل القيام بأنشطة المراقبة الحرجة مثل  -4
بيانات انتشار المرض والوفيات، وتقويم عوامل الخطر رصد عبء المرض، وتتبع 

 السلوكي، ورصد وتقويم أثر التدخالت الصحية؛
 توفير القيادة في وضع معايير ثابتة لمعلوماتية الصحة العامة العالمية؛ -2
زيادة قدرة وزارات الصحة على النجاح في إدارة عملية تحويل البيانات إلى معرفة  -2

دئ توجيهية، والمبادئ التوجيهية إلى برامج محسنة وفعالة وتحويل المعرفة إلى مبا
 من حيث التكلفة، وممارسة الصحة العامة.

إجراء تقويم لالحتياجات وتحليل ألوضاع أنظمة معلومات الصحة في الدول  -8
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

4102 - 4102 
 القصير( )المدى

 

للبليييدان فيييي منظومييية  عيييدد عملييييات تقيييويم االحتياجيييات المقدمييية -أ 
 المعلومات الصحية.

عييدد التوصيييات التييي وضييعها الفريييق العامييل وتييم تنفيييذها علييى  -ب 
 .البلدانالمستوى الوطني في 

التيي لهيا سياسيات تيم تحسيينها فيي إطيار مشياورات  البليدانعدد  -ج 
 الفريق العامل وتوصياته.

عييدد البييرامج المموليية التييي تييم وضييعها )لتحديييد مييوارد للتمويييل(  -د 
لمنظميييية التييييي يمكييييين ان تكييييون مسييييؤولة عييييين بنيييياء القيييييدرات وا

 المعرفية.
 عدد دورات التدريب التي قدمت بالفعل في إطار البرنامج. -ه 
عييدد اسييتراتيجيات نظييام المعلومييات الصييحية التييي تييم تطويرهييا  -و 

 دعما لمجموعة التنسيق الدولية.

التيييي طبقييت نظييام المعلوميييات الصييحية بعييد تلقيييي  البلييدانعييدد  -ز 
 على المستوى الدولي. إسهامات

 للتنمية، البنك اإلسالمي،مركز أنقرة 
 منظمة الصحة العالمية

P.A.1.4 :والمحرومة النائية المناطق على خاص تركيز مع جيد بشكل ومدارة متوازنة صحية عاملة قوى تعزيز  

 المستوى الوطني
إنشاء أو تعزيز مجلس استشاري وطني للموارد البشرية في مجال الصحة لتسهيل  -0

دارة القوى العاملة الصحية في جميع أنحاء   ؛البلدانتدريب وتوظيف وا 

إجراء استعراض مفصل حول الوضع الراهن للموازنة بين الجنسين في القوى العاملة  -4
طنية، والتي تغطي الصحية ووضع خطة شاملة تتماشى مع الخطط الصحية الو 

بقاء القوى العاملة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي  إنتاج وتدريب وا 
 والمؤسسات األكاديمية وشركاء آخرين؛

 

 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

سيييتراتيجية وطنيييية لتنميييية االبليييدان التيييي وضيييعت وطبقيييت عيييدد  -أ 
 الموارد البشرية.

التيي أنشيأت وطبقيت نظاميا لتقيويم االحتياجيات مين  البلدانعدد  -ب 
 أجل تخطيط الموارد البشرية واستشرافها.

التيييي أنشيييأت وطبقيييت نظيييام رصيييد وطنيييي للميييوارد  البليييدانعيييدد  -ج 
 البشرية.

التي وضيعت وطيورت نظيام وطنيي لتيدريب الميوارد  البلدانعدد  -د 
عادة تدريبها.  البشرية وا 

 ،الماليةو  التعليمو ، العملو  وزارة الصحة،
 المنظمات غير الحكومية
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تحسين وصول خدمات الرعاية الصحية األولية للمناطق الفقيرة والمحرومة من  -2
السكان المحليين خالل تدريب ونشر عاملين في صحة المجتمع لهم معرفة بلغة 

 وثقافتهم؛
التعاون مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية لتدريب ونشر العاملين في  -2

مجال الصحة على مستوى المجتمع المحلي لتوفير الخدمات الصحية وخاصة في 
 المناطق الريفية؛

ن بالنظر إلى أهمية نهج ممارسة األسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، فال بد م -8
استعراض الحالة الراهنة، واإلنتاج والتوزيع العادل ألطباء األسرة، وتطوير خطط 
ملموسة قصيرة ومتوسطة األمد لمعالجة الثغرات في نوعية وعدد ممارسي طب 

 األسرة؛
يجب  إجراء تقويم على أساس التوازن بين إنتاج القوى العاملة الصحية وانتشارها  -2

الصحي )بغض النظر عن كونها من القطاع العام / واستخدامها من قبل النظام 
 الخاص( واحتياجات المجتمع بناء على االتجاهات الوبائية لألمراض

تحديد تدابير لتحسين استبقاء الموظفين وتحفيزهم وأداءهم من خالل وضع برامج  -4
إلزامية لتوزيع خريجي المدارس الطبية ووضع برامج تحفيزية تستند إلى األداء مثل 

سم رسوم التعويض الجزئية وتوفير بيئة عمل أفضل، وبرامج التدريب أثناء تقا
الخدمة، وفرص التطوير المهني للحد من اختالل التوازن بين المناطق الحضرية 

 والريفية وما يسمى بي"هجرة األدمغة"؛
تعزيز اعتماد المؤسسات األكاديمية من أجل ضمان برامج تدريبية عالية الجودة  -4

 ر القوى العاملة الصحية؛لجميع كواد
 إطالق برامج المنح الدراسية لجذب المزيد من الطالب نحو المهن الصحية؛ -1

 .اتخاذ التدابير الالزمة لدمج التعليم والتعلم مع الممارسات اإلكلينيكية -01
تطوير معايير الكفاءات للممارسين والصيادلة العاملين في مختلف مستويات  -00

 المهنية الصحية.يق مع الجمعيات الخدمات الصحية، وذلك بالتنس

4104-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تميياد وطنييي للبييرامج التييي أنشييأت وطبقييت نظييام اع البلييدانعييدد  -ه 
 التعليمية الطبية وشبه الطبية وتلك المتعلقة بالتمريض.

نسييبة البييرامج الطبييية والمييدارس والجامعييات التييي نالييت اعتمييياد  -و 
هيئيييية اعتميييياد وطنييييية وعييييدد البييييرامج التييييي نالييييت قبييييول هيئييييات 

 اعتماد دولية.
التي وضعت واستخدمت بيرامج محسينة تقيوم عليى  البلداننسبة  -ز 

مقسييييمة لوحييييدات بمييييا فييييي ذلييييك تعريفييييات متكامليييية نهييييج بييييرامج 
 للعالج والرعاية.

عييدد البلييدان التييي أنشييأت وطبقييت نظامييا لتحفيييز العيياملين فييي  -ح 
المجيييييال الطبيييييي بميييييا فيييييي ذليييييك المكافيييييأة عليييييى أسييييياس األداء 

 والتطوير المهني لألخصائيين الطبيين.
التيييي أنشيييأت اتحيييادات مهنيييية مسيييؤولة عييين جيييودة  البليييدانعيييدد  -ط 

 الصحية من خالل تحسين الكفاءات المهنية.الرعاية 
التييي وضييعت آليييات ونظامييا لتحديييد أولوييية زيييادة  البلييدانعييدد  -ي 

الكوادر الطبية المهنية، مثال زييادة عيدد األطبياء العميوميين فيي 
 الرعاية الطبية األولية.

 نسبة عمل األطباء في المناطق الريفية. -ك 

التيييي طبقيييت نظامييييا ييييدمج التعلييييم والتيييدريس مييييع  البليييدانعيييدد  -ل 
 .اإلكلينيكيةالممارسات 

 ،الماليةو  التعليم، و العملو  وزارة الصحة،
 المنظمات غير الحكومية
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 منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدوليمستوى 
دارة القوى -0 العاملة  تسهيل نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال توظيف وتدريب وا 

نشاء شبكة بينية لمنظمة التعاون اإلسالمي تضم  مراكز التميز في  الصحية، وا 
 التدريس والتدريب في مجال  الصحة؛

 تطوير في والمساعدة وتنفيذها األسرة ممارسات بتخطيط الحكومات التزام تعزيز -4
 لمختلف المستقبلية التوقعات جعل في األعضاء الدول لمساعدة صالحة أدوات

 موثوقة؛ العاملة وادرالك
 والتوظيف التدريب لتسهيل اإلسالمي التعاون لمنظمة الصحية الخدمة لجنة إنشاء -2

دارة  اإلسالمي؛ التعاون منظمة إطار في الصحية العاملة القوى وا 

 بلدان بين المهاجرين الصحيين العاملين وحماية لتوظيف المبدئية األساليب تعزيز -2
 اإلسالمي؛ التعاون منظمة

 المهنية والجمعيات الصحية والخدمات التدريب مؤسسات بين التواصل تسهيل -8
 ومتطلباتهم؛ الصحيين المهنيين احتياجات لتلبية المشترك للتخطيط

 الطبية، الجمعية الصيادلة، جمعية) الصحية المهنية الجمعيات بين التعاون تيسير -2
 األعضاء الدول في( الخ الممرضات، رابطة القابالت، رابطة األسنان، أطباء رابطة
 .التجارب وأفضل المعارف لتبادل اإلسالمي التعاون منظمة في

 لزيادة اإلسالمي، التعاون لمنظمة والدولي البيني المستويين على التعاون تعزيز -4
 التدريب؛ ومؤسسات الصحي التعليم في االستثمار

 الدول في الطبية والدرجات والشهادات بالدبلومات  االعتراف تبادل ضمان -4
 .األعضاء

 .البشرية للموارد مرصد إنشاء -1

 

4102-4101 

 لمتوسط(ا)المدى 

 

عييدد التوصيييات التييي وضييعها الفريييق العامييل وتييم تنفيييذها علييى  -أ 
 .البلدانالمستوى الوطني في 

التيي لهيا سياسيات تيم تحسيينها فيي إطيار مشياورات  البليدانعدد  -ب 
 الفريق العامل وتوصياته.

عييدد البييرامج المموليية التييي تييم وضييعها )لتحديييد مييوارد للتمويييل(  -ج 
والمنظميييية التييييي يمكيييين ان تكيييييون مسييييؤولة عيييين بنيييياء القيييييدرات 

 المعرفية. 

 عدد الدورات التدريبية التي نظمت فعال في إطار البرنامج -د 
اللجنة المنفصلة التي تم تشكيلها للعناية بقضايا التعلييم الطبيي،  -ه 

 راف بالشهادات.بما في ذلك عملية االعت

عيييدد اليييدورات التيييي نظميييت لتطيييوير الميييوارد البشيييرية وتحسيييين  -و 
 جودة التعليم الطبي سنويا.

عدد الجامعات المشاركة فيي تحسيين جيودة التعلييم الطبيي عليى  -ز 
 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي.

نظام رصد الميوارد البشيرية اليذي أنشيئ للمنظمية عليى المسيتوى  -ح 
 اإلقليمي.

بنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة، ال
 منظمة الصحة العالمية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

: P.A.1.5 األساسية والتكنولوجيات الصحية السلع على الحصول ضمان 

 المستوى الوطني

مراجعة قائمة وطنية لألدوية األساسية والتكنولوجيات من خالل النظر في تزايد  -0
 غير السارية؛االتجاهات الوبائية  والجغرافية والديموغرافية النتشار األمراض 

استعراض أوضاع التوافر والقدرة على تحمل التكاليف، وتخزين األدوية األساسية  -4
 لتحسين السياسات الصحية الوطنية؛

ضمان توفر مجانية األدوية األساسية عن طريق إيجاد الموارد التمويلية والخطط  -2
 المالئمة لشراء األدوية؛

والموارد الكافية لضمان الجودة والسالمة تعزيز السلطة التنظيمية الوطنية بالموظفين  -2
والفاعلية، وتوسيع نطاقها ليشمل جميع التكنولوجيات الصحية بما في ذلك األدوية 

 واللقاحات واألجهزة الطبية والتشخيص.
التكنولوجيا الصحية تتولى تقويم وفحص  لتقويمإنشاء وكالة/ مؤسسة وطنية  -8

ت الطبية واإلجراءات، والتشخيص التكنولوجيات الصحية )ويشمل ذلك التدخال
قائمة من الخدمات والمنتجات  إلصداروالعقاقير/األدوية الدوائية واألجهزة الطبية( 

 في خطط المزايا ذات  التغطية الشاملة؛ إدراجهابغرض 

 دعم المصنعين المحليين للمنتجات الطبية األساسية؛ -2

جستية على المستوى تأمين عرض األدوية عن طريق إنشاء شركات الخدمات اللو  -4
 الوطني واإلقليمي؛

وضع سياسات مناسبة لالستثمار في التكنولوجيا وتسهيل المشاريع المشتركة في  -4
 قطاع الصناعات الدوائية؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

 

 

 

 
4104-4101 

 )المدى لمتوسط(

 

 

 

 

 

 

التييي اسييتخدمت أدوات تقييويم التكنولوجيييا الصييحية  البلييدانعييدد  -أ 
 وحددت الفجوات في التكنولوجيا.

عييدد البلييدان التييي تتييوفر لييديها قائميية أساسييية لألدوييية فييي أكثيير  -ب 
 % من المرافق الصحية.11من 

التييي تتيوفر لييديها اسيتراتيجيات وطنييية لشيأن ترشيييد  البليدانعيدد  -ج 
 استخدام العقاقير المتوفرة.

التييييي أنشييييأت منظمييييات )وكيييياالت( تعنييييى بدراسيييية  البلييييدانعييييدد  -د 
 سوق الدواء وسياسات العقاقير الخاصة بتشكيلها وانتاجها.

التيييي أنشيييأت منظميييات )سيييلطات( تعنيييى بالرصيييد  البليييدانعيييدد  -ه 
 والمراقبة لسياسات الدواء على نحو مستقل.

التييي أنشييأت مؤسسييات وطنييية مسييتقلة تعنييى بتقييويم  البلييدانعييدد  -و 
 ة. التكنولوجيا الصحي

سيتراتيجية وطنيية تشيمل جمييع االبلدان التي وضيعت خطية عدد  -ز 
 الضيييييييوابط لألنشييييييييطة المتعلقيييييييية بسياسييييييييات الييييييييدواء والصييييييييناعة

 واالستثمار وترشيد االستخدام، الخ.

 وزارة الصحة،
 وزارة المالية،
 وزارة الصناعة،
 وزارة التجارة

الشركات المصنعة وضع سياسات )أو تحسينها إن وجدت( لضمان امتثال صارم من  -1
 بمعايير الجودة  وضمان فعالية السلطات الدوائية الوطنية التنظيمية؛

ضمان االستخدام الرشيد لألدوية من خالل التدابير التشريعية والتدابير  التنظيمية األخرى  -01
 .وتثقسف األطباء والموطنين  وتشجيعهم على تجنب  االستخدام غير الرشيد لألدوية

الخطة االستراتيجية الستخدام األجهزة الطبية والتشخيص في المختبر وفقا تحديث / تبسيط  -00
 للمتطلبات العالمية، حيثما كان ذلك مناسبا.

4101- 4142 
 )المدى الطويل(
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 الدولي والتعاون اإلسالمي التعاون منظمة مستوى

توفير بناء القدرات والمساعدة التقنية لإلنتاج المحلي لمنتجات طبية أساسية  .0
 مختارة؛

وضع قاعدة لتبادل المعرفة لتيسير نقل المعارف والخبرات بشأن تشغيل األجهزة  .4
 الطبية الحديثة والتشخيص بين الدول األعضاء؛

مساعدة الدول األعضاء على إعطاء األولوية في خططها على أساس تقويم  .2
التكنولوجيا الصحية، والتي تشمل الفعالية اإلكلينيكية، فضال عن اآلثار 

القتصادية واالجتماعية واألخالقية الستخدام اللقاحات واألدوية واألجهزة ا
 الطبية؛

تسهيل التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي في األدوية األساسية  .2
 واللقاحات واألجهزة الطبية والتشخيص؛

 تشجيع وتعزيز االستثمار البيني في إنتاج السلع الصحية وصناعاتها؛ .8

كاالت الصحة والتنمية ذات الصلة لتأمين التمويل والموارد لشراء التعاون مع و  .2
األدوية األساسية واللقاحات واألجهزة الطبية والتشخيص وخاصة في الدول 

 األعضاء منخفضة الدخل.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

عييييدد التوصييييييات التيييييي وضيييييعها الفريييييق العاميييييل بشيييييان السيييييلع  -أ 
والصيييييناعات والتيييييي نفيييييذت عليييييى الصيييييعيد  واإلنتييييياجالصيييييحية  
 .البلدانالوطني في 

التيييي حسييينت قيييدراتها فيييي إطيييار مشييياورات الفرييييق  البليييدانعيييدد  -ب 
 العامل وتوصياته.

عييدد البييرامج المموليية التييي تييم وضييعها )لتحديييد مييوارد للتمويييل(  -ج 
تكيييييون مسييييؤولة عيييين بنيييياء القيييييدرات أن والمنظميييية التييييي يمكيييين 

 المعرفية في الدول األعضاء 

عيييدد اليييدورات التيييي نظميييت لتطيييوير الميييوارد البشيييرية وتحسيييين  -د 
 جودة التعليم الطبي سنويا.

اللجنيية المنفصييلة التييي تييم تشييكيلها للعناييية بقضييايا السياسييات الطبييية  -ه 
 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي.على ، الخوالتسويق  

عدد حاالت التعاون الفعال الذي تم بين اليدول األعضياء بشيأن  -و 
 الصحية األساسية.  والتكنولوجياالسلع  إتاحة

مركز أنقرة، األمانة العامة للمنظمة، 
 ،صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 البنك الدولي

 :P.A.1.6الجيدة الصحية الرعاية خدمات إلى أوسع وصول من للتمكين الصحي التمويل نظام تعزيز 

 المستوى الوطني
الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة  مراجعة نظام التمويل الصحي لتحسين .0

 وخاصة للفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض؛

وضع آلية للحماية االجتماعية للفقراء باستخدام الخبرات المتاحة في مختلف بلدان  .4
منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان األخرى من العالم. في هذا الصدد، بناء هياكل 

في إطار وزارات الصحة والجهات ذات الصلة وقدرات وآلية تنسيق وأدوات 
باستخدام الزكاة، واألوقاف والصدقة كمصادر لألموال لدعم الحماية االجتماعية 

 للفقراء بما في ذلك حصولهم على خدمات ذات جودة للرعاية الصحية.

4102-4102 
 )المدى القصير(

 
 
 
 
 

 

 زيادة نسبة تمويل قطاع الصحة من ميزانية /موارد الحكومة -أ 

برامج  صحية ترشد من عدد البلدان التي وضعت  وزادت  -ب 
 مجموعات اجتماعية هشة من السكان بدون معاناة مالية

 

التي أسست صناديق )منظمات( يمكن أن تنظم  البلدانعدد  -ج 
 جميع التدفقات المالية في قطاع الصحة.

التي أسست وطبقت نظاما للحماية االجتماعية البلدان عدد  -د 

 وزارة الصحة،
 وزارة المالية،

 ،االجتماعي الضمانوزارة 
المنظمات غير الحكومية، الجمعيات 

 المدنية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

نشاء آلية المساءلة لضمان  .2 الدعوة لتقديم مخصصات في الميزانية لقطاع الصحة، وا 
 والكفاءة  في استخدام هذه األموال؛الشفافية 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 للفقراء يشمل خدمات الرعاية الصحية.
 التي درست  الحسابات الصحية الوطنية.البلدان عدد  -ه 
 يجيا.  التي تكفلت بجميع السكان ولو تدر البلدان عدد  -و 

 وزارة الصحة،
 وزارة المالية،

 ،االجتماعي الضمانوزارة 
المنظمات غير الحكومية، الجمعيات 

 المدنية

للتغلب  إطالق الدفع المسبق وتجميع المخاطر على أساس خطط التمويل الصحي، .4
 على العوائق المالية للحصول على الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الريفية.

 إجراء استقصاء حول اإلنفاق الصحي. .5
4104-4142 

 (المدى الطويل)

 التعاون الدوليو منظمة التعاون اإلسالمي مستوى 
 تسهيل وتشجيع االستثمار البيني بمنظمة التعاون اإلسالمي في القطاع الصحي؛ -0
وصندوق األمم   واليونيسيفالتعاون مع وكاالت دولية مثل منظمة الصحة العالمية  -4

سهاماتهم   المتحدة للسكان والبنك الدولي ومانحين آخرين  لالستفادة من خبراتهم وا 
 المالية لبناء البنية التحتية الصحية في الدول األعضاء؛

صالح نظم التمويل الصحي  -2  في الدول األعضاء؛تسهيل وضع مبادرات لتعزيز وا 
قليمية وطنية، وشبكات وشراكات من  -2 صالح تحالفات دولية وا  دعم تطوير وتعزيز وا 

أجل دعم الدول األعضاء في  تعبئة الموارد، وبناء برامج فعالة للتمويل الصحي 
 الوطني وتعزيز النظم الصحية.

 

4102 – 4102 
 )المدى القصير(

 

نظيييييام التموييييييل عيييييدد التوصييييييات التيييييي وضيييييعت بشيييييأن تعزييييييز  -أ 
 الصحي.

التييييي أقامييييت بنييييى تحتييييية وعييييززت نظييييام تمويييييل  البلييييدانعييييدد  -ب 
 الصحة وأصلحته في إطار مشاورات الفريق العامل.

مييوارد للتمويييل(  لتحيييطعييدد البييرامج المموليية التييي تييم وضييعها ) -ج 
والمنظميييية التييييي يمكيييين ان تكيييييون مسييييؤولة عيييين بنيييياء القيييييدرات 

 المعرفية في الدول األعضاء 
رات التيييي نظميييت لتطيييوير الميييوارد البشيييرية وتحسيييين عيييدد اليييدو  -د 

 جودة التعليم الطبي سنويا.
 عدد المشاورات السنوية للبلدان. -ه 
عيييدد المنظميييات الدوليييية غيييير الحكوميييية التيييي يزميييع مشييياركتها  -و 

الفقيييرة فيي تطييوير نظيام تموييل الصييحة فيي الييدول  البليدانليدعم 
 األعضاء.

مركز أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمية، 
 منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف،

األمم المتحدة للسكان، البنك  صندوق
 الدولي
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 ومكافحتها األمراض من الوقاية: الثاني المواضيعي المجال

 مرحلية تنفيذ خطة
 البلد الرائد: تركيا

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 :P.A.2.1ومراقبتها ومكافحتها السارية األمراض من الوقاية في والمشاركة المجتمعي الوعي تعزيز 

 المستوى الوطني

األمراض تشجيع إقامة برامج توعية مجتمعية حول معايير الوقاية وطرق العالج من  -0
 السارية وفوائدها؛ وتنظيم مثل هذه البرامج )أو دعمها إن وجدت(؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

متوسط عدد حمالت/برامج التوعية لدرء األمراض السارية  -أ 
 وعالجها.

نسبة األفراد الذين لديهم معرفة صحيحة وكافية بدرء األمراض  -ب 
 السارية وعالج أمراض محددة.

العالمية التي تم دعمها واالحتفال بها )اليوم العالمي عدد األيام  -ج 
 للصحة واليوم العالمي للمالريا ويومي السل أو اإليدز(.

 

 وزارة الصحة، المنظمات غير الحكومية
تحسين أدوات السياسات وبرامج التوعية لتعزيز الوعي العام بالفوائد المهمة للتطعيم  -4 

 4102-4102 اإلنجاب؛بين األطفال الرضع واإلناث في سن 
 )المدى القصير(

 توفر أدوات السياسات لتعزيز التوعية العامة. -أ 

نسيييييبة النسييييياء  الالتيييييي ليييييديهن معرفييييية صيييييحيحة وكافيييييية بيييييدرء  -ب 
 األمراض السارية وعالج أمراض محددة.

 نسبة الوالدين الذين لديهم معلومات كافية عن قيمة التحصين -ج 

زيادة الطلب المجتمعي من  ضمان حصول كل طفل على التحصين عن طريق -2
خالل أنشطة تعليمية مختلفة، وتعزيز إمكانية الوصول من خالل تحسين التواصل 

لغاء الحواجز اإلدارية وزيادة ساعات الخدمة؛  الجغرافي للمرافق التحصينية، وا 

 

 

 

 

 

 

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

اللقياح  نسبة األطفيال األقيل مين سينة اليذين تلقيوا مصيال يحتيوي  -أ 
الثالثيييي المضييياد للخنييياق )اليييدفتريا( والشيييهاق )السيييعال اليييديكي( 

 (.DPT3التيتانوس) والكزاز

نسبة األطفال الذين تلقيوا الجرعية األوليى والثانيية مين لقياح حياو  -ب 
 (MCV1 &2على حصبة )

النزليية النزفييية نييوع ب نسييبة الرضييع دون العييام الييذين تلقييوا لقيياح  -ج 
(hib) 

نسيييبة الرضيييع دون العيييام اليييذين تلقيييوا الجرعييية الثالثييية مييين لقييياح  -د 
 الُمَكوَّرات الرِّئوّية المقترن ضد االلتهاب الرئوي.

الصحة، وكاالت األمم المتحدة  وزارة
 المعنية، المنظمات غير الحكومية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

نسييبة الرضييع دون العييام الييذين تلقييوا الجرعيية الثانييية أو  الثالثيية  -ه  يتبع...
 حسب نوع اللقاح المستخدم.

 .تكوين فرق تحصين متنقلة مكتملة -و 

تقييم ورصد عبء الصحة العامة بسبب األمراض السارية ومحدداتها االجتماعية،  -2
 مع اإلشارة بوجه خاص إلى الفئات الفقيرة والمهمشة.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

دراسيييييية مكتمليييييية ومرصييييييودة عيييييين " عييييييبء األمييييييراض"  حييييييول  -أ 
األميييراض السيييارية ومحيييدداتها االجتماعيييية مجمعييية لمجموعيييات 

 السكان.

 معدالت االعتالل والوفاة. -ب 

، واألمن االجتماعي ،وزارة الصحة
 المنظمات غير الحكومية

 
 

 

تنفيذ البرامج التي تعالج هذه المحددات االجتماعية مع إشارة خاصة إلى الصحة  -8
المناطق الحضرية، والتمويل العادل  في مرحلة الطفولة المبكرة، وصحة الفقراء في

والحصول المنصف على خدمات الرعاية الصحية األولية والحصول على مياه نقية 
 و مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

عدد البرامج التي تعالج  المحددات االجتماعية لألمراض  -أ 
 السارية.

فرص الحصول على مرافق نسبة السكان الذين تتاح لهم  -ب 
 صرف صحي محسنة

دمج الوقاية ومكافحة األمراض السارية بوضوح في استراتيجيات الحد من الفقر  -2
 والسياسات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

زيادة االلتزام السياسي الموثق بدرء األمراض السارية  -أ 
 ومكافحتها.

 المخصصة لمكافحة األمراض الساريةنسبة الميزانية  -ب 

اعتماد مناهج  لوضع السياسات التي تشترك فيها جميع الدوائر الحكومية بهدف  -4
ضمان استجابة مناسبة مشتركة بين القطاعات فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة 
في الوقاية األمراض السارية ومراقبتها، بما في ذلك الصحة، والشؤون المالية، 

 الخارجية، والتعليم، والزراعة، والتخطيط وغيرها؛ والشؤون

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

آلييية التعيياون المقاميية بييين القطاعييات لييبعض األمييراض السييارية  -أ 
 المستهدفة.

نسييييييبة التنفيييييييذات المكتمليييييية المحييييييددة فييييييي  نطيييييياق االسييييييتجابة  -ب 
 .عاتوالتعاون بين القطا

الشؤون و المالية، و  وزارة الصحة،
 التخطيطو الزراعة و التعليم، و الخارجية، 

تباع أنماط الحياة التي تعزز اد والسكان حول الخيارات الصحية و تعزيز قدرات األفرا -4
 الحفاظ على الصحة؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 مستوى اإللمام بالشؤون الصحية، -أ 

 بالنسبة للسل، معرفة وممارسة آداب السعال. -ب 

 الناس.طريقة ومعدل عادات غسل اليدين لدى  -ج 

 

 وزارة الصحة، المنظمات غير الحكومية

 

 

 



 | ومكافحتها األمراض من الوقاية: الثاني المواضيعي المجال | 4142-4102 الصحة مجال في اإلسالمي التعاون لمنظمة االستراتيجي العمل لبرنامج التنفيذية الخطة|
 

87 

 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدوليمستوى 
إنشاء شبكات لبناء القدرات بين مراكز/ مؤسسات مكافحة  األمراض السارية  -0

والوقاية منها في الدول األعضاء، وذلك بهدف نقل، وتقاسم وتبادل المعرفة 
 .والخبرات

 األمراض السيييارية ليييدول أعضييياءبيييأنشيييطة بنييياء القيييدرات المدعومييية الخاصييية  0.0
 .مستهدفة

4102-4102 
 )المدى القصير(

الشبكات المنشأة والعاملة القائمة بين الدول األعضاء في  -أ 
 المنظمة.

 عدد الدول األعضاء المشاركة في  شبكة أو شبكات. -ب 

عدد الخبرات التي يمكن  نقلها أو تبادلها بين  -ج 
 المراكز/المؤسسات

عدد األنشطة الخاصة بأمراض بعينها أو الدورات المتكاملة   -د 
في مختلف جوانب  مكافحة األمراض بدعم من منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية، الصندوق العالمي
 

دعم برامج توعية وأنشطة بناء لقدرات على نطاق بلدان المنظمة فيما يتعلق  -2
  باللقاحات منها الوقاية يمكن التيباألمراض 

 الوصول إلى المجتمعات المحلية لتثقيفهم بشأن اللقاحات.1.2  
لتعزيز برامج التوعية خاصة تلك التي تتعلق العمل مع القادة المحليين والدينيين 2.2  

 بالقضاء على شلل األطفال.

 ستراتيجيات للتعامل مع مجموعات الضغط المناوئة لألمصال.   اوضع 3.2  

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد اجتماعات وأنشطة الدعوة. -أ 
عدد الدول األعضاء التي تقيس وتقدم تقارير عن  المعرفة  -ب 

 العامة بالتلقيحات )%(

اإلعالنية وأنشطة األموال التي جمعت /حشدت  للحمالت  -ج 
 بناء القدرات

منظمة الصحة  ،األمانة العامة للمنظمة
العالمية، التحالف العالمي للقاحات 
 والتحصين، البنك اإلسالمي للتنمية،

 مركز أنقرة

ستراتيجية الختامية" لبرنامج القضاء على شلل يز دعم الدول األعضاء لتنفيذ "االتعز  -2
 أوصت بها منظمة الصحة العالمية  األطفال التي

4102-4102 
 )المدى القصير(

التي تستخدم جرعة واحدة على األقل من لقاح  البلدانعدد  -أ 
 .IPVمعطل )المفعول( ضد شلل األطفال

ضد  2% للقاح بوليو 11التي حققت تغطية  البلدانعدد  -ب 
 الشلل

م برامج تحصين تكميلية مع مصل شلل البلدان التي تنظعدد  -ج 
 األطفال.

عدد اليالد التي تزيد معدالت الشلل الرخو الحاد فيها عن  -د 
0/011.111 

 الجامح األطفال شلل حاالتالتي توجد فيها  البلدانعدد  -ه 

 

 

 

البنك اإلسالمي  ،األمانة العامة للمنظمة
منظمة الصحة العالمية،  ،للتنمية

اليونيسيف، التحالف العالمي للقاحات 
 والتحصين
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

التعاون عبر الحدود بين الدول األعضاء في مجال مكافحة األمراض السارية تعزيز  -2
من خالل الجهود اللوجستية واإلدارية المنسقة، والتمويل الطويل األمد واستهداف 

 المرض في السكان المصابين؛

دارة األمراض السارية في موسم الحج 1.4  تحسين تقويم المخاطر وا 
 

4102-4102 
 )المدى القصير(

التي بها آليات تعمل بشكل جيد في تنفيذ اللوائح  البلدانعدد  -أ 
 الصحية الدولية

عدد الحاالت الواردة من الخارج الناشئة في دول أعضاء في  -ب 
 المنظمة.

 عدد األوبئة قبل مواسم التجمعات )الحج( وأثنائها وبعدها. -ج 
عدد االجتماعات بين الدول األعضاء والمنظمات الدولية  -د 

 المتخصصة.
 ادة التي الموارد البشرية والمالية التي تم حشدهاالزي -ه 

البنك اإلسالمي  ،األمانة العامة للمنظمة
الصندوق العالمي، منظمة  ،للتنمية

 الصحة العالمية، اليونيسيف
 

:P.A.2.2 ومراقبتها ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية في والمشاركة المجتمعي الوعي تعزيز 

 المستوى الوطني
بما في ذلك   لمكافحة التبغلمنظمة الصحة العالمية االتفاقية اإلطارية تحسين تنفيذ  -0

؛ والتي تشمل رصدا دوريا وحظرا كامال MPOWERمجموعة السياسات الست 
على إعالنات التبغ والترويج له ورعايته، وحظر التدخين في األماكن العامة 

التدخين في الرعاية الصحية  والتحذيرات الصحية المصورة  ودمج خدمات إيقاف
 األولية وزيادة الضرائب.

  تنفيذ برامج بمشاركة منظمات غير حكومية ومجتمعات. 0.0
 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 سات تخصيص أماكن عامة يحظر فيها  التدخين في البلدان.اسي -أ 

 وجود حظر على إعالنات التبغ والترويج له ورعايته. -ب 

 المعلومات الصحية في البلدانحصول الكبار والشباب على  -ج 
هاتفي يقدم  خط مساعدةوجود خطوط إقالع )خط اإلقالع هو  -د 

 وتغير السلوك(. اإلدمانجل العالج من أ
 وجود تحذيرات صحية مصورة من منتجات التبغ. -ه 
المناطق المشمولة بالتحذيرات الصحية الخاصة بمنتجات التبغ  -و 

 % أو  أكثر(.28)
 MPOWERإجراءات مجموعة السياسات الست  تنفيذ  وضع -ز 

 في البلدان 
 عدد البرامج التي تنفذ بمشاركة من المنظمات غير الحكومية -ح 

وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، 
 المنظمات غير الحكومية

 

تقويم ورصد عبء الصحة العامة الذي يفرضه األمراض غير السارية بما في ذلك  -4
العقلية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات ومحدداتها االجتماعية، مع 

 اإلشارة بوجه خاص إلى الفئات الفقيرة والمهمشة، 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

األمراض  دراسة مكتملة ومرصودة عن "عبء األمراض"  حول -أ 
 السارية ومحدداتها االجتماعية مجمعة لمجموعات السكان.

 وزارة الصحة
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86


 | ومكافحتها األمراض من الوقاية: الثاني المواضيعي المجال | 4142-4102 الصحة مجال في اإلسالمي التعاون لمنظمة االستراتيجي العمل لبرنامج التنفيذية الخطة|
 

89 

 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

تنفيذ البرامج التي تعالج هذه المحددات االجتماعية لألمراض غير السارية بما في  -2
ذلك العقلية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات مع إشارة خاصة إلى 

الفقراء في المناطق الحضرية، والتمويل الصحة في مرحلة الطفولة المبكرة، وصحة 
 العادل واالنصاف  في تقديم  خدمات الرعاية الصحية األولية.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

عدد البرامج التي تعالج المحددات االجتماعية لألمراض غير  -أ 
 السارية.

وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة 
 المنظمات غير الحكومية، المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتماد نهج لوضع السياسات التي تشترك فيها جميع الدوائر الحكومية بهدف  -2
ضمان استجابة مناسبة مشتركة بين القطاعات فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة 

السارية ومكافحتها و ومعالجتها، )بما في ذلك في الوقاية من األمراض غير 
الصحة العقلية واستخدام المواد المخدرة(، ويشمل ذلك الصحة والتمويل، والشؤون 

 الخارجية، والتعليم، والزراعة، والتخطيط وغيرها؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 التعاون بين القطاعات التي تمت إقامتها.  آلية -أ 

المحددة في نطاق التعاون واالستجابة نسبة عمليات التنفيذ  -ب 
 بين القطاعات.

عدد البرامج التي تعالج المحددات االجتماعية لألمراض غير  -ج 
 السارية بما في ذلك الصحة العقلية واستخدام المواد المخدرة.

تشجيع تنفيذ تدابير فعالة من حيث تكلفة الصحة العامة والتدخالت في مكافحة  -8
ما في ذلك الصحة العقلية واستخدام المواد المخدرة، مثل األمراض غير السارية ب

 التعليم الصحي والحمالت، والمتطوعين من المجتمع المحلي، إلخ.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

توثيق الدعم القانوني والمالي  لمبادرات المجتمع لتدخالت درء  -أ 
واستخدام المواد السارية بما فيها الصحة العقلية األمراض غير 

 المخدرة.

وضع خريطة لألوبئة الجديدة من األمراض غير السارية وتحليل محدداتها  -2
االجتماعية واالقتصادية والسلوكية والسياسية كأساس لتوفير التوجيه بشأن التدابير 
الالزم اتخاذها في السياسات والبرامج والتشريعات والمالية لدعم ورصد الوقاية من 

 4101-4102 ومكافحتها بما في ذلك األمراض العقلية؛األمراض غير السارية  
 )المدى المتوسط(

حاالت  مرض السكري في السكان دون العشرين )%( )حسب  -أ 
 اإلقليم والجنس ومجموعات الدخل، الخ..(

حسب اإلقليم  حاالت مرض االنسداد الرئوي المزمن )%( -ب 
 والجنس ومجموعات الدخل، الخ..(

حسب اإلقليم والجنس  حاالت ارتفاع ضغط الدم )%( -ج 
 ومجموعات الدخل، الخ..(

حسب اإلقليم  حاالت مرض القلب واألوعية الدموية  )%( -د 
 والجنس ومجموعات الدخل، الخ..(

تقليل مستوى تعرض األفراد والسكان لعوامل الخطر الشائعة والقابلة للتعديل  -4
غير الصحي  وهي تعاطي التبغ والكحول والنظام الغذائي -لألمراض غير السارية 

ومحدداتها، وتعزيز التدخالت الرامية إلى الحد من تأثير هذه  -والخمول البدني، 
 العوامل المشتركة لعوامل الخطر؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

معدل االستخدام اليومي للتبغ في أوساط الكبار )الذين بلغوا  -أ 
 سنة أو أكثر (  )%(  08

 08متوسط استهالك الكحول السنوي ) باللترات( للفرد )البالغ  -ب 
 سنة(.
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

  يتبع...

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

متوسط كمية الفواكه والخضروات المتوفرة للفرد في السنة  -ج 
 )بالكيلو جرام(

غير الكافية  معدالت العمر الموحيدة قياسيا للنشاطات البدنية -د 
 سنة )%( 08في الفئة العمرية +

 
 
 
 
 

 

ة، وكاالت األمم المتحدة وزارة الصح
 المنظمات غير الحكومية، المعنية

 
 

تعزيز الشراكة مع صناعات األغذية والمشروبات لزيادة التوافر والوصول والقدرة  -4
على تحمل تكاليف خيارات الطعام الصحية )مع نسبة منخفضة أو أقل من الدهون 

 والسكر والملح فضال عن نسبة أعلى من األلياف(.
4102-4142 
 المتوسط()المدى 

 القوانين الخاصة بإنتاج األغذية الصحية. -أ 

 آلية متعددة القطاعات لإلشراف والدعوة. -ب 

عييدد المنتجييين الييذين قبلييوا االنضييمام للعمييل علييى إنتيياج أطعميية  -ج 
 ذات قيمة صحية أفضل.

 

سن /تحديث قانون وطني يشمل الصحة العقلية ينسجم مع وثائق قانون اإلنسان  -1
 الدولي.

4102-4101 
 المتوسط( ى)المد

 

قد سنت أو حدثت قانونا  البلدان% من 81سوف تكون  -أ 
للصحة النفسية وفقا للوثائق الدولية أو اإلقليمية لقانون 

 اإلنسان الدولي.

 منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدوليمستوى 
األمراض غير     مكافحة إنشاء شبكات لبناء القدرات بين مراكز/ مؤسسات  -0

السارية ودرءها  في الدول األعضاء بما في ذلك الصحة العقلية واستخدام المواد 
 المخدرة، وذلك بهدف نقل، وتقاسم وتبادل المعرفة والخبرات؛

 درء السرطان، وما يتعلق به من اكتشاف مبكر وعالج ورعاية تلطيفية1.1  

 الصحة النفسية واستخدام المواد المخدرة2.1  

4102-4102 
 )المدى القصير(

الشبكات المنشأة العاملة بين الدول األعضاء في منظمة  -أ 
 التعاون اإلسالمي.

 المشاركة في هذه الشبكات. البلدانعدد  -ب 

عدد الخبرات التي يجب نقلها أو تبادلها بين  -ج 
 المراكز/المؤسسات.

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
الصحة  البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة
 العالمية، اليونيسيف

التبغ وتعزيز من تعزيز أنشطة مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي إلنشاء مناطق خالية  -4
سعي المنظمة لنشر المعلومات والتعليم والتوعية في أوساط الجمهور و حملة  مكافحة 

، مع التركيز على دعم الدول األعضاء لتقليل مستوى التعرض إلى للتدخين التبغ
 السلبي 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 توفر مواد مسموعة ومرئية لمكافحة التبغ. -أ 

 الدول األعضاء المشاركة في أنشطة  مكافحة التبغ.عدد  -ب 

عدد الدول األعضاء التي تقيس حجم الدعم العام ألنشطة  -ج 
 مكافحة التبغ ورفع تقارير بشأنها.

 األمانة العامة للمنظمة
مركز أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمية، 

، نظمة الصحة العالمية، اإليسيسكوم
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 إعداد أو تحسين حمالت أجهزة اإلعالم العامة.     0.4
 إعداد و/أو تحسين سياسات التعليم  وبرامجه المتعلقة بمكافحة التبغ.    4.4
دعم الحملة اإلعالمية للتوعية  على نطاق المنظمة لحماية األطفال من    2.4

 التدخين السلبي.    

 األعضاء.الدول تعزيز االلتزامات السياسية بأنشطة مكافحة التبغ في    2.4
العامة لحماية األماكن تعزيز اعتماد وتنفيذ القوانين التي تحظر التدخين في  8.4

لبي في المرافق التعليمية والمؤسسات الصحية األطفال من التدخين الس
 والنقل العام والمباني العامة.

نطاق منظمة التعاون  رصد والتقويم ورفع التقارير علىإنشاء آلية سليمة لل   2.4
 اإلسالمي.

 

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

التبرعات التي جمعت/حشدت للحمالت اإلعالمية والبرامج  -د 
 التعليمية واالستقصاءات.

 عدد اجتماعات الدعوة وأنشطتها. -ه 
تي لديها قوانين نافذة لحماية األطفال عدد الدول األعضاء ال -و 

 من التدخين السلبي في األماكن العامة.

 تقارير الرصد والتقويم على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي.  -ز 

 اليونيسيف
 

 ،األمانة العامة للمنظمة
مركز أنقرة، البنك اإلسالمي 

نظمة الصحة العالمية، للتنمية، م
 ، اليونيسيفاإليسيسكو

دعم الدول األعضاء لوضع أو تحسين نهج متعدد القطاعات من أجل مكافحة فعالة  -2
لعوامل مخاطر األمراض غير السارية)األنشطة البدنية وعادات األكل غير الصحية 

 4142-4102 واستهالك التبغ أو الكحول، 
 (المدى الطويل)

 عدد البلدان التي لديها آليات تنسيق بين قطاعات متعددة. -أ 

 سنة وأكثر( )%(. 08معدل االستخدام اليومي للتبغ في أوساط الكبار ) -ب 

 سنة وأكثر(  08متوسط االستهالك السنوي للكحول ) باللترات( للفرد ) -ج 
 )بالكيلو جرام(. متوسط كمية الفواكه والخضروات المتوفرة للفرد سنويا -د 
حساب المعدل المعياري حسب السن لألنشطة البدنية غير الكافية لدى  -ه 

 .سنة وأكثر  )%( 08العمرية  الفئة

 ،األمانة العامة للمنظمة
مركز أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمية، 
،  منظمة الصحة العالمية، اإليسيسكو

 اليونيسيف
 

 

متعدد القطاعات من أجل برامج منع دعم الدول األعضاء لوضع أو تحسين نهج  -2
فعال لالنتحار، خاصة تلك التي تستهدف القطاعات الهشة من المجتمع مثل النساء 

 والشباب.

 

 

 

 

 

 

410-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 

  011.111عدد حاالت الموت باالنتحار سنويا من بين كل  . أ
 شخص.
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  :P.A.2.3والعالج والرعاية الوقاية لبرامج التوعية وزيادة الصحي النظام قدرة تحسين/  بناء 

 المستوى الوطني
تبسيط السياسات التشغيلية واالستراتيجيات وخطط العمل للوقاية من أمراض القلب  -0

والشرايين، واألمراض التنفسية المزمنة والسكري، والسرطان ومكافحتها وكذلك 
اإلدمان )بما فيها االستخدام لمعالجة عوامل الخطر الرئيسية مثل التوتر ومواد 

الضار للتبغ والكحول( والنظام الغذائي غير الصحي وزيادة الوزن/السمنة، والنشاط 
 البدني غير الكافي؛

4102-4101 
 المتوسط( ى)المد

 
 

معييدل اإلجييراءات المكتمليية  المحييددة فييي إطييار  التعيياون  بييين  -أ 
 قطاعات متعددة.

 
 

 وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة
 ذات الصلة، المنظمات غير الحكومية

 

إنشاء وحدات مخصصة )أو إدارات( في وزارات الصحة مسؤولة عن األمراض غير  -4
 السارية والصحة العقلية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

الوحييدات المنشيييأة العاملييية بشيييكل تييام والمسيييؤولة عييين األميييراض  -أ 
 السارية والصحة العقلية في وزارات الصحة.غير 

 وزارة الصحة
 

اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة قدرات تقديم الخدمات للمرافق الموجودة الختبار وعالج  -2
نقص المناعة البشرية / اإليدز، وزيادة فرص إجراء اختبار نقص المناعة البشرية / 

خالل إدماجها في  الخدمات  اإليدز وتقديم الرعاية والعالج للمصابين به  من
الصحية القائمة لتقديم خدمات للوقاية من االنتقال من األم إلى الطفل، وكذلك 

 (؛ARTتسهيالت العالج المضاد للفيروسات الرجعية )

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات الكشف عن داء فقدان  0.2
 .المناعة وتقديم النصح بشأنه لفائدة المجتمع

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

تغطية العالج المضاد للفيروسات المعكوسة بين المستحقين  -أ 
 من الحاملين لفيروس االيدز )%(.

 المناعة المكتسبة.حاالت االيدز/ فقدان  -ب 

 العدد التقديري إلصابات االيدز الجديدة./ألف نسمة( 011لكل 
 حاالتي للحاملين لفيروس االيدز )انتشار العدد التقدير  -ج 

 االيدز(.
 الوفيات التقديرية بسبب االيدز. -د 

وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة 
 المعنية، المنظمات غير الحكومية

 

تحسين شبكة الفحص، والتشخيص ومرافق العالج لألمراض السارية وغير السارية  -2
استخدام األكثر انتشارا   بما فيها االضطرابات العقلية والعصبية وتلك الناجمة عن 

 المواد المخدرة،  من حيث اإلتاحة وتحمل التكاليف، والجودة؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

نسبة األطباء مقابل األسر / دخول المستشفى لتلقي الرعاية  -أ 
 األولية من بين جميع حاالت الدخول. 

 نسبة المؤسسات الصحية التي تتبادل المعلومات االلكترونية. -ب 

 

 

 

 

وكاالت األمم المتحدة وزارة الصحة، 
 المعنية، المنظمات غير الحكومية
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تحسين البنية التحتية للتصوير اإلشعاعي القائم على استخدام األشعة السينية،  -8
الرنين المغناطيسي أو النظائر المشعة، التي تعتبر ضرورية لبرامج التشخيص 

 الثدي(؛والفحص )مثل التصوير الشعاعي للثدي للكشف المبكر عن سرطان 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 معدات التصوير بالرنين المغنطيسي مقابل كل مليون نسمة.عدد  -أ 

 نسمة.عدد معدات األشعة المقطعية مقابل كل مليون  -ب 

 سنة.  21و 40نسبة آليات فحص سرطان الثدي في أوساط النساء بين  -ج 
 21و  30نسبة آليات فحص سرطان عنق الرحم في أوساط النساء بين  -د 

  سنة.

 وزارة الصحة

 

 4102-4102 .تعزيز خدمات التحصين التوعوي وتوافر اللقاحات، وخاصة ضد شلل األطفال -2
 )المدى القصير(

 

 معدل استخدام اللقاح الثالثي. -أ 

 . 2معدل استخدام لقاح شلل األطفال -ب 

وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة  عدد حاالت شلل األطفال )المبلغ عنها(. -ج 
 المعنية، المنظمات غير الحكومية

 

زيادة نسبة حاالت السل الجديدة والمنتكسة التي تم الكشف عنها والتي تمت معالجتها  -4
من خالل اعتماد طرق كشف أكثر دقة وحساسية مثل مختبرات التشخيص المتسندة 

( وضمان الدعم وتوافر DSTللتزريع وزيادة عدد مرافق اختبارات حساسية المخدرات )
 الج مرض السل المقاوم للعديد من األدوية مجانا؛ع

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 حاالت اإلصابة بالسل الذي اكتسب مناعة ضد األدوية المتعددة. -أ 

 نسمة(. 011.111حاالت السل )بين كل  -ب 

 )ضد السل(. BCGاستخدام لقاح  معدل -ج 

لتعزيز قدرة القوى العاملة تعزيز استراتيجيات وطنية لزيادة االستثمار الطويل األمد  -4
الصحية من خالل تدريب األطباء والممرضين وغيرهم من العاملين الصحيين 

 الهامين؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 نسمة.  011.111إجمالي عدد أطباء القطاعين العام والخاص لكل  -أ 

إجمالي عدد ممرضات وقابالت القطاعين العام والخاص لكل  -ب 
 نسمة.  011.111

  011.111إجمالي عدد أطباء أسنان القطاعين العام والخاص لكل  -ج 
 نسمة. 011.111إجمالي عدد صيادلة القطاعين العام والخاص لكل  -د 

 وزارة الصحة والعمل
 

زيادة تعزيز الصحة العقلية والوقاية من األمراض العقلية  مع التركيز على مناهج  -1
الصحة العامة إلدماجها مع الصحة العقلية المجتمعية وتبسيط استراتيجيات 

 4101-4102 استراتيجيات الوقاية من األمراض المزمنة؛
 )المدى المتوسط(

 

إجمالي عدد األطباء النفسيين من القطاعين العام والخاص لكل  -أ 
 نسمة.  01.111

إجمالي عدد أسرة المرضى النفسيين في مستشفيات القطاعين  -ب 
 نسمة. 01.111العام والخاص لكل 

 الصحة العقلية المجتمعية.عدد برامج  -ج 
 ود خطة عمل للصحة العقلية.وج -د 
 عدد المراكز التي تقدم خدمة رعاية صحية عقلية. -ه 

وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة 
 المنظمات غير الحكومية ،المعنية
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إنشاء برامج تعليم طبي مستمر على جميع مستويات منظومة الرعاية الصحية، مع  -01
 .الرعاية الصحية األوليةتركيز خاص على 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

عدد برامج التعليم الطبي المستمر الخاصة بالرعاية الصحية  -أ 
 األولية.

 والتعليم ،وزارة الصحة
 

تعزيز التطعيم الروتيني والحفاظ على في إطار  خدمات الرعاية الصحية األولية  -00
(PHC)  من خالل شبكة متكاملة من مرافق الرعاية الصحية األولية، والعاملين في

مجال الصحة المجتمعية واالستعانة بمصادر خارجية لمنظمات غير حكومية، أو 
 مزيج من هذا كله.

4102-4141 
 (المدى الطويل)

 

 تغطية برامج التحصين االعتيادي. -أ 

الوقاية عدد الحاالت المبلغ عنها من األمراض التي يمكن  -ب 
 منها عن طريق التحصين.

العدد اإلجمالي لحاالت الحصبة )المؤكدة مختبريا والمرتبطة  -ج 
باألوبئة أو ذات األعراض المطابقة للمرض دون التثبت منها 

 مختبريا( لكل مليون نسمة سنويا.

وزارة الصحة، وكاالت األمم المتحدة 
 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

 ن اإلسالمي والتعاون الدوليمنظمة التعاومستوى 
دعم الدول األعضاء في تطوير الكشف المبكر ومراقبة عوامل الخطورة لألمراض  -0

 غير السارية والعقلية والعصبية واالضطرابات الناجمة عن استخدام المواد المخدرة؛ 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

  لىإ 21معدالت الوفيات في سن مبكرة المعيارية العامة )من  -أ 
، سنة( بسبب أربعة أمراض غير سارية أساسية 41أقل من 

)أمراض القلب واألوعية الدموية  والسرطان والسكري 
واألمراض التنفسية المزمنة مفصلة حسب الجنس، ذكر أو 

 أنثى(.

البنك اإلسالمي  ،األمانة العامة للمنظمة
منظمة الصحة العالمية، مركز  ،للتنمية

 أنقرة، اليونيسيف
 

ن الدول األعضاء في تطوير أنظمة للكشف المبكر لسرطان الثدي والقولو دعم  -4
 وعنق الرحم

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 عدد البلدان التي لديها برامج فحص وتقارير. -أ 

عدد البلدان التي لديها تغطية تقارير وفحص لقواعد البيانات  -ب 
 الدولية.

البنك اإلسالمي  ،األمانة العامة للمنظمة
 منظمة الصحة العالمية ،للتنمية

برنامج التحصين وتحسين  دعم الدول األعضاء في زيادة عدد المضادات في -2
 التغطية 

زيادة عدد المضادات في برنامج التحصين وفقا لتوصيات منظمة  الصحة   0.2
 العالمية. 

تحسين فرص حصول كل طفل على تلقيحات من خالل استراتيجيات     4.2
 مختلفة مثل إستراتيجية الوصول لكل حي. 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 

التي أدخلت مصل النزلة النزفية في برامجها  البلداننسبة  -أ 
 الوطنية الموسعة للتحصين.

في  البنوموكوكال او الرئويات تطعيمالتي أدخلت  البلداننسبة  -ب 
 برامجها الوطنية الموسعة للتحصين.

نسبة البلدان التي أدخلت لقاح الروتافيروس في برامجها  -ج 
 الوطنية  الموسعة للتحصين.

البنك اإلسالمي  ،لمنظمةاألمانة العامة ل
منظمة الصحة العالمية،  ،للتنمية

اليونيسيف، التحالف العالمي للقاحات 
 والتحصين
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في  للقاحاتتحقيق أهداف برامج مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية منها با  2.2
 كل دولة عضو.

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 

 التي حققت هدف القضاء على الحصبة.نسبة البلدان  -د 
نسبة البلدان التي حققت هدف القضاء على شهاق  األمهات  -ه 

 والرّضع )تتانوس(.

 .نسبة البلدان التي حققت هدف مكافحة التهاب الكبد الوبائي "ب" -و 

نسبة البلدان التي أدخلت جرعة واحدة على أقل تقدير من  -ز 
 لقاح شلل األطفال المعطل.

البنك اإلسالمي  ،األمانة العامة للمنظمة
منظمة الصحة العالمية،  ،للتنمية

اليونيسيف، التحالف العالمي للقاحات 
 والتحصين

 

 

المتعلقة بالصحة في مجال األمراض السارية  األهداف اإلنمائية لأللفية تحقيق  -2
 )االيدز والمالريا والسل( 

تمكين كل من يحتاج لعالج فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص  0.2
 المناعة المكتسب )اإليدز( من الحصول عليه.

 تعزيز برامج المكافحة لوقف حاالت المالريا والسل ودحرها. 4.2

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 األهداف الصحية العامة المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية. -أ 

نسبة حاالت فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص  -ب 
المناعة المكتسب )اإليدز( التي تحصل على العالج المضاد 

 الرجعية.للفيروسات 

 عدد البلدان التي حققت مرحلة القضاء على المالريا والسل. -ج 
نسبة الحاالت الجديدة للسل المقاوم للعديد من األدوية  -د 

(MDR/TB.) منظمة الصحة  ،األمانة العامة للمنظمة
العالمية، اليونيسيف، التحالف العالمي 

 للقاحات والتحصين
برامج التحصين على أساس مبادرة  تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في مجال -8

الصحة العامة الخاصة بخطة العمل العالمية لألمصال التي تم اعتمادها مؤخرا 
(GVAP؛) 

وخدماتها ومعدات التشخيص واألدوية  للقاحاتالتعاون الفني لزيادة التوعية با 0.8
 لدعم برامج التحصين.

ومعدات التشخيص واألدوية  اللقاحاتالتعاون في توفير إمدادات مالئمة من  4.8
للدول األعضاء المحتاجة لذلك من أجل دعم برامج التحصين والعالج  

 انطالقا من روح التضامن واألخوة اإلسالميين.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 عدد األنشطة العلمية المشتركة. -أ 

نسبة البلدان التي انضمت إلى النظام اإلقليمي لشراء  -ب 
  األمصال المجمعة.

حشد الموارد المالية لدعم بناء القدرات األساسية وتعزيزها والمحافظة عليها حسبما  -2
 تقتضيه اللوائح الصحية الدولية ووفقا لخطط العمل الوطنية.

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد االجتماعات التي عقدت لتقويم االحتياجات وجمع  -أ 
 المتخصصة.التبرعات بين الدول األعضاء والمنظمات الدولية 

 الزيادة في الموارد البشرية والمالية المناسبة والمستدامة. -ب 

البنك اإلسالمي  ،مة للمنظمةااألمانة الع
 منظمة الصحة العالمية ،للتنمية

http://www.un.org/ar/millenniumgoals/
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 :P.A.2.4 األمراض لمكافحة والتقويم للرصد سليم إطار إنشاء 

 المستوى الوطني 
دارتها بما -0 في ذلك حقوق ملكية البيانات  تشجيع البحث العلمي وجمع البيانات وا 

بهدف رفع مستوى مكافحة األمراض المعدية وغير المعدية والسماح بمقارنة التقدم 
في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك مع البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

إطار نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير في الصحة في  -أ 
 اإلنفاق الكلي على البحث والتطوير في القطاع العام )%(.

 نسبة المؤسسات الصحية التي تتبادل معلومات الكترونية. -ب 

 وزارة الصحة، مكتب اإلحصاءات

 4102-4102 اتخاذ تدابير للحد من مخاطر انتقال األمراض المعدية عبر الحدود؛ -4
 )المدى القصير(

 

 الخارج.عدد الحاالت القادمة من  -أ 

 آليات اللوائح الصحية الدولية القائمة والتي تعمل بشكل حسن. -ب 

ة، وكاالت األمم المتحدة وزارة الصح
 المنظمات غير الحكومية، المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوجيهية وضع قواعد قائمة على األدلة )أو تحسينها إن وجدت( والمعايير والمبادئ  -2
عادة توجيه النظم الصحية لالستجابة للحاجة إلى  لتدخالت فعالة من حيث التكلفة وا 
اإلدارة الفعالة لألمراض المزمنة بما فيها السارية واالضطرابات العقلية والعصبية 

 .تخدام المواد المخدرةواالضطرابات الناجمة عن اس

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

دلة التي وضعت أو األعدد الخطوط التوجيهية القائمة على  -أ 
 نقحت بانتظام.

نسبة الحاالت التي عولجت وفقًا للخطوط التوجيهية اإلكلينيكية  -ب 
 في المستشفيات. 

ورصد ووضع معايير اعتماد استخدام المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة وتنفيذها  -2
 لخدمات الرعاية الصحية األولية؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

عدد الخطوط التوجيهية القائمة على أدلة التي وضعت أو  -أ 
 نكحت بانتظام

نسبة الحاالت التي عولجت وفقًا للخطوط التوجيهية للرعاية  -ب 
 الصحية األولية.

المبكر عن سرطان الثدي وسرطان تنفيذ ورصد نهج فعالة من حيث التكلفة للكشف  -8
عنق الرحم، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من عوامل الخطر القلبية 

 الوعائية األخرى؛

تنفيذ ورصد نهج فعالة من حيث التكلفة للكشف المبكر عن االضطرابات  0.8
 العقلية والعصبية والناجمة عن استخدام المواد المخدرة 

 

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 

 

 

 

 21الثيدي فيي أوسياط النسياء بيين نسبة حياالت فحيص سيرطان  -أ 
 سنة. 21و 

فحص سرطان عنق الرحم فيي أوسياط النسياء بيين نسبة حاالت  -ب 
 سنة. 21و 30

سبة األشيخاص المصيابين بميرض السيكري اليذين يبليغ مسيتوى ن -ج 
 %.1أو يقل عن   A1Cالهيموجلوبين 
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 يتبع...

 

 

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 
 

حيياالت ارتفيياع السييكر فييي الييدم أثنيياء الصيييام للكبييار الييذين يبلييغ  -د 
 سنة )%(. 48عمرهم أو يزيد عن 

حييياالت ارتفييياع ضيييغط اليييدم للكبيييار اليييذين يبليييغ عميييرهم أو يزييييد  -ه 
 سنة )%(. 48عن 

الحييييياالت  المعتدلييييية وشيييييديدة االضيييييطرابات العقليييييية والعصيييييبية  -و 
 والمتعلقة باستخدام المواد المخدرة.

المعتدلييييييية والشيييييييديدة لالضيييييييطرابات العقليييييييية   نسيييييييبة الحييييييياالت -ز 
 والعصبية والمتعلقة باستخدام المواد المخدرة، التي عولجت.

ة، وكاالت األمم المتحدة وزارة الصح
 المنظمات غير الحكومية، المعنية

 ضمان استخدام األدوات الموصى بها لرصد األداء في استئصال شلل األطفال بغية:  -2

تتبع ما إذا كانت أنشطة التطعيم التكميلية قد وصلت إلى عتبات تغطية      0.2
 الالزمة لوقف انتقال المرض؛التطعيم 

 ضمان نجاعة حساسية نظام المراقبة للكشف عن أي انتشار لفيروس  شلل األطفال؛  4.2
 توجيه اإلجراءات التصحيحية السريعة؛  2.6 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 2polioمعدل التحصين من الشلل  -أ 

 وجود أنشطة تحصين تكميلية  -ب 

 0/100.000 تفوق معدالت الشلل الرخو الحاد  التي -ج 

 عدد حاالت شلل األطفال. -د 

وزارة الصحة، المبادرة العالمية للقضاء 
على شلل األطفال، المنظمات غير 

 الحكومية
 

 الصلة ذات والتشريعات للصحة العامة القوانين االقتضاء، حسب وسن، استعراض -4
 الكامل التنفيذ لتسهيل األخرى الحكومية واألدوات اإلدارية، المتطلبات أو واللوائح
 .الدولية الصحية للوائح

4102 - 4102 
 )المدى القصير(

 
 

 .الدولية الطبية للوائح الذاتي التقويم أدوات على القائمة التقارير . أ
 العالمية الصحة منظمة الصحة، وزارة

 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
إنشاء وحدة فنية في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لرصد وتقييم  -0

 األمراض السارية وغير السارية وعوامل الخطر في البلدان األعضاء. 
 

4102 - 4102 
 )المدى القصير(

داري قانوني عمل إطار -أ   . الفنية للوحدة ومالي وا 

 كامل بشكل العاملة الفنية الوحدة -ب 

 

للمنظمة، مركز أنقرة، األمانة العامة 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية

التعاون بين الدول األعضاء في بناء ونشر المعلومات حول قاعدة األدلة  تيسير -4
الالزمة، وبيانات الرصد من أجل إطالع واضعي السياسيات، مع التركيز بشكل 

 خاص على العالقة بين مكافحة األمراض والفقر والتنمية.

4102 - 4102 
 )المدى القصير(

 حول المحددات الرصد وبيانات المعلومات لتبادل القائمة اآللية -أ 
 للصحة االجتماعية

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية.
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 4102-4141 العمل خطة ذلك في بما العالمية، الصحة منظمة مبادرات دعم -2
 باإلضافة ومكافحتها، السارية غير األمراض من للوقاية العالمية اإلستراتيجية لتنفيذ
 العمل وخطة  4141-4102  العقلية الصحة بشأن العالمية العمل خطة إلى

 رصد لضمان ،4141-4104 للكحول الضار االستخدام من للحد األوروبية
 واإلقليمي الوطني الصعيدين على العقلية الصحة وحالة السارية غير األمراض
 .اإلسالمي التعاون منظمة وصعيد

4102 - 4101 
 المتوسط()المدى 

 
 غير األمراض مجال في العالمية الطوعية األهداف رصد -أ 

 .األعضاء الدول بين السارية

 األعضاء الدول بين فيما المحرز التقدم قياس -ب 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

العالمية، التحالف العالمي للقاح 
 والتحصين

 للحد المجاورة الدول بين الحدود واجتماع الجنوب بلدان بين التعاون وتيسير دعم -2
 السارية األمراض انتشار من

4102 - 4102 
 )المدى القصير(

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة،  .األمراض لمكافحة المشتركة األنشطة عدد -أ 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية.

 : P.A.2.5   يجاد التآزر وفرص تمويل جديدة. تعزيز  الدبلوماسية الصحية وتعزيز العمل مع المنظمات اإلقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة، وا 

 المستوى الوطني

تعزيز التعاون فيما بين القطاعات، والشراكة مع مؤسسات إقليمية ودولية لتنفيذ  -0
السارية بما في ذلك الصحة األنشطة الرئيسية المتصلة باألمراض السارية وغير 

 العقلية واستخدام المواد المخدرة؛

 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 عدد المشروعات المنفذة دوليا -أ 

عدد الدراسات التي بدأ إجرائها في الدول األخرى حول خدمات  -ب 
 الرعاية الصحية والسياسات الخاصة بالصحة.

 وكاالت األمم المتحدة ،وزارة الصحة
 غير الحكوميةوالمنظمات  ذات الصلة

ضمان االستثمارات المؤثرة من األموال المصروفة من الصندوق العالمي وغيرها من  -4
الجهات المانحة الدولية من خالل التنسيق الفاعل مع شركاء محليين مثل الوكاالت 

 الحكومية، والهيئات المجتمعية، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدينية، إلخ

4102-4142 
 (المدى الطويل)

وزارة الصحة، الصندوق العالمي،  عدد المشروعات التي تدعمها الجهات المانحة الدولية. -أ 
 والهيئات الدينية غير الحكومية.

سن أو تعزيز تدخالت للحد من عوامل الخطر لألمراض غير السارية، بما في ذلك  -2
مكافحة التبغ، التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 

وتنفيذها، وكذلك بروتوكولها بشأن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتنفيذ 
التوصيات الواردة في االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني 
والصحة، واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال، واالستراتيجيات 

 من خالل استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وطنية؛األخرى ذات الصلة 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

عدد االجتماعات واألنشطة المنفََّذة لدعم االستراتيجيات  -أ 
والسياسات وخطط العمل الوطنية وتعزيزها بما يتسق مع 
االستراتيجيات واالتفاقيات العالمية لمحاربة عوامل خطر 

 األمراض السارية وغير السارية.

عدد البلدان التي صدقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية  -ب 
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، 
 ،ذات الصلة المتحدة وكاالت األمم

 غير الحكوميةوالمنظمات 
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المشاركة النشطة في الشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية للوقاية من األمراض  -2
شراك أصحاب  ومكافحتها، قامة شراكات فاعلة وتعزيز الشبكات التعاونية، وا  وا 

 المصلحة الرئيسيين، بحسب االقتضاء

4102-4102 
 )المدى القصير(

اآلليات التشريعية واإلدارية المستخدمة للعمل من خالل  -أ 
 الشبكات.

أخرى حكومية جهزة أوزارة الصحة، 
 معنية

تعزيز نهج متعدد القطاعات واالنخراط فيه تعزيز الدور القيادي لوزارة الصحة في  -8
 لمعالجة المحددات االجتماعية للصحة

4102-4102 
 )المدى القصير(

 المشروعات/األنشطة التي تمس المحددات االجتماعية للصحة -أ 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
مجال سياسات الصحة دء أنشطة بين البلدان األعضاء لزيادة المعرفة والقدرات في ب -0

 والدبلوماسية الصحية؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد المشروعات واألنشطة التدريبية المنفََّذة على مستوى  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والمستوى الدولي

 

 
األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 

البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 
اليونيسيف، التحالف العالمية، منظمة 

 العالمي للقاح والتحصين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتقدمة والبلدان تسهيل تبادل المعرفة الفنية والتكنولوجيا والخبرات بين البلدان  -4
األعضاء في مجال التشخيص المبكر لألمراض، بما في ذلك الحاالت الجديدة 

 للسل وحاالت االنتكاسة؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

عدد المشروعات واألنشطة التدريبية المنفََّذة على مستوى  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والمستوى الدولي.

بالتعاون مع المنظمات والمبادرات الدولية بقيادة الدول متابعة القضايا المتعلقة  -2
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل ضمان مستوى عال ومستدام من 

 االلتزام السياسي لتنفيذ حمالت وبرامج متنوعة؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد اجتماعات الدعوة وأنشطتها على المستويين اإلقليمي  -أ 
 والعالمي

وتأمين خطوط تمويل جديدة للوقاية من األمراض ومكافحتها من الجهات  جذب -2
المانحة الدولية مثل البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العالمي، ومؤسسة بيل 

 وميليندا غيتس؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

عدد المشروعات التي تدعمها مؤسسات منظمة التعاون  -أ 
 اإلسالمي والجهات الدولية المانحة

المشاركة في تعبئة الموارد وتنمية الشراكات لتنفيذ الخطة الوطنية الطارئة للقضاء  -8
 على شلل األطفال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي المصنفة من بين البلدان

 المتبقية الموطونة بالمرض وذات الخطورة العالية؛
4102-4102 

 )المدى القصير(

 

التي تدعمها مؤسسات عدد المشروعات واجتماعات الدعوة  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والجهات الدولية المانحة.

 

دعم تنفيذ مشاريع التدخل، وتبادل الخبرات بين األطراف المعنية، وبرامج بناء  -2
 القدرات على النطاق اإلقليمي والدولي؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

عدد المشروعات واجتماعات الدعوة التي تدعمها مؤسسات  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والجهات الدولية المانحة.
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

دعوة منظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية لدعم وتسهيل الحضور  -4
الفاعل للبلدان األعضاء ومشاركتها في مختلف أنشطة وبرامج المنظمات اإلقليمية 

 والدولية ذات الصلة؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

واجتماعات الدعوة التي تدعمها مؤسسات عدد المشروعات  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والجهات الدولية المانحة.

 

 

 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 
العالمية، منظمة اليونيسيف، التحالف 

 العالمي للقاح والتحصين

 التعاون مع جميع األطراف المعنية على: -4

الدعوة من أجل رفع مستوى الوعي بالحجم المتزايد لمشاكل الصحة العامة  . أ
 بسبب األمراض السارية وغير السارية. 

والتبليغ والتقييم واالستجابة لحاالت الطوارئ تقديم الدعم للبلدان في الكشف  . ب
 الصحية العمومية التي تثير قلقا على المستوى الوطني والدولي.

4102-4142 
 (المدى الطويل)

عدد المشروعات واجتماعات الدعوة التي تدعمها مؤسسات  -أ 
 منظمة التعاون اإلسالمي والجهات الدولية المانحة.
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 صحة األم والمولود الجديد والطفل وتغذيتهم: الثالث المواضيعي المجال

 خطة تنفيذ ممرحلة

 إندونيسياالبلد الرائد: 

 

 التنفيذشركاء  مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.3.1    :المحلي المستوى على سيما ال وكفاءتها، الخدمات تقديم جودة وتحسين وطفل، ومولود سيدة لكل كاف بشكل المجهزة المحلية الصحية المرافق توفر ضمان 

 المستوى الوطني

تقليل الموانع التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية التي يتعذر على للنساء  -0
 المنعزلة الحصول عليها ألسباب مادية أو ثقافية أو جغرافية أو مالية؛واألسر 

 

 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

أن تغطي الخدمات الصحية النساء واألسر والجماعات  -أ 
                            ً الضعيفة  غير المحظوظة خدميا  

 وجود فرق وعيادات متنقلة كاملة التجهيز واألداء -ب 

المعاهد  مكتب اإلحصاء، وزارة الصحة،
المنظمات غير الحكومية، ،الصحية 

 المجتمعات المحلية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عن طريق MNCHتحسين جودة خدمات صحة األمهات والمواليد واألطفال ) -4
األسرة )القادرين على تقديم خدمات رعاية ما قبل  تدريب أخصائيي/أطباء صحة

الوالدة، والوالدة اآلمنة ورعاية ما بعد الوالدة، ومراقبة النمو، والتغذية التكميلية 
والتحصين وخدمات المشورة للمباعدة بين الوالدات( في وجود المكونات األساسية 

 والكفاءات الجديدة الالزمة وتعزيز روابط اإلحالة؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

أن تتم خدمات رعاية ما قبل الوالدة، والوالدة،  وما بعد الوالدة  -أ 
 .في المرافق الصحية بإشراف أخصائيين صحيين مهرة

 .إنشاء نظام إحالة صحي يعمل بكفاءة -ب 

وضع برامج رعاية منزلية لألمهات والمواليد واألطفال على أساس النماذج الناجحة  -2
المراكز الصحية المجتمعية وفقا الحتياجات ووضع كل بلد، وتمكين للعاملين في 

األسر والمجتمعات المحلية لسد فجوة رعاية ما بعد الوالدة وأمراض الطفولة، 
 والتغذية من خالل الممارسات المنزلية الصحية؛

4102-4101  
 )المدى المتوسط(

 

التي  نسبة برامج رعاية األمهات والمواليد واألطفال في المنزل -أ 
 تم تطويرها في المناطق النائية

إنشاء نظم معلومات صحية مفصلة على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد  -2
 وتحسين تقديم خدمات رعاية ما قبل الوالدة بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

المحلية توافر المعلومات والبيانات االعتيادية إلدارة البرامج  -أ 
 )رصد المنطقة المحلية(

 تحديد أكثر المناطق والمناطق الفرعية تخلفا -ب 
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 التنفيذشركاء  مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

وضع استراتيجيات لضمان تحديد المهارات المهنية والكفاءات وضمان معالجة  -8
الفجوات المعرفية داخل إدارة الموارد البشرية لتقديم خدمات ذات جودة في مجال 

 صحة األمهات والمواليد واألطفال؛ 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 توافر معايير كفاءة موحدة بين العاملين في مجال الصحة. -أ 
وجود لوائح متطورة حول تفويض المهام الطبية تشمل كل  -ب 

 عامل من العاملين الصحيين

 .نسبة المستشفيات والعيادات المعتمدة -ج 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب اإلحصاء، المعاهد  وزارة الصحة،
المنظمات غير الحكومية، ،الصحية 

 المجتمعات المحلية، 

 

الدولة ووصوال إلى تعزيز خدمات متكاملة للرعاية الصحية األولية ابتداء من مستوى  -2
 القاعدة الشعبية، وتنفيذ برنامج ممارسة األسرة.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 وجود نظام إحالة صحي متطور يعمل بكفاءة -أ 

النسبة المئوية للوظائف الخاصة بالصحة المجتمعية التي  -ب 
 تضطلع بخدمات صحة األمهات واألطفال والتغذية. 

 لحياة النساء والمواليد واألطفال وتوافرها. ضمان الحصول على السلع المنقذة -4

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

وجود حزمة متطورة منقذة لحياة النساء والمواليد واألطفال في  -أ 
 حاالت الطوارئ.

 توفير الحزم المنقذة للحياة بشكل منتظم -ب 

توفر الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية  -ج 
 والصغيرة واألرخبيلية.

   العقاقير واألجهزة الطبية في كل منشئة صحية.توفر  -د 

تحسين الوعي لدى النساء واألسر والمجتمعات المحلية بالممارسات المنقذة لحياة  -4
 األم والطفل والخدمات القائمة

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

                         ُ                           النسبة المئوية للنساء الم لمات بعالمات الخطر في مراحل  -أ 
 الوالدة والطفولةالحمل، والمخاض، وحديثي 

  مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تعزيز التدخالت المستندة ألدلة وذات التأثير الكبير لتحسين صحة األمهات  -0

والمواليد واألطفال في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تسهيل تبادل 
 المعرفة وتقاسم أفضل الممارسات؛ 

 

4102-2023 
 (طويل)المدى ال

 

 MNCHالنسبة المئوية للبلدان التي نفذت تدخالت في مجال  -أ 
 Lancet journalدلة واقتصادية في تكلفتها )مستندة أل

series؛) 

 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، منظمة 

 اليونيسيف

التغطية ونوعية الرعاية  التعاون الفني على تحديد ومعالجة الثغرات الموجودة في -4
 على امتداد سلسلة الرعاية الصحية لألمهات والمواليد واألطفال؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

لتبادل  MNCHمجموعة العمل الفنية القائمة في مجال  -أ 
السياسات وتحديثها استنادا إلى األدلة العالمية واإلقليمية وكذا 

 الوطنية.

مركز أنقرة، األمانة العامة للمنظمة، 
صندوق األمم مية، نالبنك اإلسالمي للت

 المتحدة للسكان،
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 التنفيذشركاء  مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 بين البلدان األعضاء؛ MNCHتطوير وتنفيذ مشاريع للتعاون الفني في مجال  -2

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

عدد الدول التي اعتمدت دليل صحة األمهات والمواليد  -أ 
 واألطفال

صحة األمهات عدد العاملين الصحيين المدربين على دليل  -ب 
 والمواليد واألطفال

(Third Country Training Program) 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
مية، منظمة الصحة نالبنك اإلسالمي للت

 العالمية، اليونيسيف

الدعوة إلى المشروع المشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والشركاء "الوصول  -2
في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"، ودعم كل  بالرعاية الطارئة لكل أم وطفل

 المبادرات المتخذة في إطار هذا المشروع والمشاركة النشطة فيها.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

تنظيم منتدى لمناقشة مبدأ المشروع وهو ""الوصول بالرعاية  -أ 
 الطارئة لكل أم وطفل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"،

اجة التي تلقت المشروع بما يعزز القدرات عدد البلدان المحت -ب 
 في مجال الصحة والتغذية واالستجابة في حاالت الطوارئ

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، البنك 
مية، منظمة الصحة العالمية، ناإلسالمي للت

 لألمم السامية المفوضيةاليونيسيف، 
 ، البنك الدوليالالجئين لشؤون المتحدة

 :P.A.3.2  تنفيذ سياسات وبرامج طويلة األجل لتنمية القوى العاملة الصحية ومن ثم زيادة حضور العاملين الصحيين المهرة أثناء الوالدة 

 المستوى الوطني

إزالة اإلجحاف في توزيع العاملين الصحيين وضمان توافر أعداد كافية من العاملين  -0
 كل منطقة؛ الصحيين المهرة في المراكز الصحية والمستشفيات في

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 نسبة العمالة الصحية الماهرة إلى نسبة السكان لكل منطقة -أ 
 ،وزارة الصحة
 وزارة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة االستثمار في الموارد البشرية للتعويض عن الزيادة الحالية في هجرة العاملين  -4
البلدان ذات الدخل المنخفض، وتحسين أوضاع العاملين المؤهلين المؤهلين من 

 لمنعهم من الهجرة؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 النسبة المئوية للمعاهد التعليمية الصحية المعتمدة -أ 

 النسبة المئوية للعاملين الصحيين المؤهلين والمعتمدين -ب 

  مشروع التحفيز القائم -ج 

مقدمي الرعاية األولية األدنى مستوى، لتقديم رعاية في حالة نقص العاملين، تدريب  -2
صحية لألمهات واألطفال في المرافق الصحية وتحت إشراف وثيق لمقدمي الخدمة 

 المخولين؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

الوحدة التدريبية )المنهج( الموضوعة للعاملين في مجال  -أ 
 الرعاية الصحية المجتمعية

مجال الرعاية الصحية المجتمعية  عدد العاملين المدربين في -ب 
 في المناطق التي تعاني نقص. 

وضع استراتيجيات تهدف إلى زيادة عدد حاالت الوالدة داخل المرافق الصحية، وتمكين  -2
 العاملين المدربين والمساعدين الطبيين من القيام بالتدخل المناسب عند التوليد؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

الخطوط التوجيهية القائمة للرعاية المالئمة عند التوليد من  -أ 
 خالل مستوى المرافق الصحية 
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 التنفيذشركاء  مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

وضع استراتيجيات طويلة األجل من أجل فعالية خطة تنمية الموارد البشرية، والتي  -8
 يمكن تفعيلها لتعميم الحصول على الرعاية الماهرة أثناء الوالدة.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 الطريق الموضوعة لتوزيع القابالت واالستفادة منهنخارطة  -أ 

 عدد القرى التي بها عدد كاف من القابالت الماهرات -ب 

 ،وزارة الصحة
 وزارة المالية

 

  مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي

تعزيز بناء القدرات ونشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة في البلدان  -0
 الوالدة؛ األعضاء لتوفير العاملين الصحيين المهرة أثناء

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 التواصل القائم لنشر الدروس المستفادة -أ 

 النسبة المئوية للبلدان التي تطبق أفضل الممارسات -ب 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، 
صندوق األمم المتحدة للسكان، البنك 

 الدولي

االستفادة من أفضل الممارسات والمساهمة في جهود الشركاء متعددي األطراف والشراكات  -4
العالمية من خالل تقييم مشترك للبرامج واإلمكانات الصحية الوطنية، تحديد ودعم 

 ؛MNCHالسياسات والتغييرات الهيكلية التي تحسن النتائج الصحية في مجال 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 عدد األطراف وشراكة عالميةتعاون مت -أ 
األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 

 منظمة الصحة العالمية

دعم حركة العاملين الصحيين بين البلدان لتسهيل االجتماعات وتبادل المعارف  -2
 .MNCHوأفضل الممارسات المستندة ألدلة في مجال 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة،  تبادل المعرفةعدد المنتديات المنعقدة لتسهيل  -أ 
، المنظمات منظمة الصحة العالمية
 غير الحكومية

P.A.3.3 :الميالد عند الوزن نقص من للوقاية وسياسات برامج تطوير (LBW )لهم األمثل النماء وتشجيع األطفال، عند والنقص التغذية سوء من والحد 

 المستوى الوطني

ُ                                                           ن هج وطنية فعالة لمعالجة أسباب نقص الوزن عند الميالد، وتعزيز وضع وتنفيذ  -0
الرضاعة الطبيعية الخالصة المبكرة، والممارسات الصحيحة في تغذية الرضع 

 وصغار األطفال، وممارسات التحفيز المبكر للطفل؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

 
النسبة المئوية للرضاعة الطبيعية الخالصة بين األطفال  -أ 

 شهور 2إلى  1الرضع من سن 

النسبة المئوية للمرافق الصحية التي بها مستشار متخصص  -ب 
 طفالاألفي أمور الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار 

منظمة  برامج الصحة، الصحة، وزارة
 غير المنظمات ،الصحة العالمية

  الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

تبسيط السياسات المتعلقة باألطفال المعرضين لمخاطر تتعلق بنموهم ونمائهم،  -4
 واإلعاقة في مرحلة الطفولة؛

4104-4142 

 (المدى الطويل)

النسبة المئوية للمناطق التي تكامل بين نمو األطفال الجسدي  -أ 
 ونمائهم النفسي المبكر 

مجال الرعاية الصحية بالمهارات الالزمة لتقديم المشورة لآلباء  تزويد العاملين في -2
 واألمهات حول كيفية االعتناء بنمو األطفال ونمائهم؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

َ                        النسبة المئوية للعاملين الصحيين المدر بين القادرين على تقديم  -أ                                      
  المشورة لآلباء واألمهات
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من أن يصبحن مدخنات وتشجيع من يدخن على وضع برامج وسياسات لمنع النساء  -2
 ترك التدخين بهدف القضاء على أحد األسباب الرئيسية لنقص الوزن عند الميالد؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

  الخطة الموضوعة قيد التنفيذ لمنع التدخين بين النساء الحوامل -أ 

 

 

 

 

 

منظمة  برامج الصحة، الصحة، وزارة
 غير المنظمات ،العالميةالصحة 

  الحكومية

من خالل فهم تأثير العوامل االجتماعية  LBWدعم البحوث المستمرة عن أسباب  -8
واالقتصادية فضال عن العوامل األبوية والبيئية التي تؤثر على الوزن عند الوالدة، 

 LBWومعالجة عوامل الخطر الديموغرافية واالجتماعية والبيئية المتصلة بي 

4102-4142 

 (المدى الطويل)

المرتبطة خارطة الطريق البحثية الموضوعة عن العوامل  -أ 
 بنقص الوزن عند الميالد.

 

تحسين برامج وخدمات الصحة العامة لتوفير التعليم والموارد للنساء في سن  -2
اإلنجاب لتعزيز التغذية الصحية قبل الحمل وأثناءه؛ وكذلك تحسين الحالة الصحية 

 والتغذوية للمراهقين؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 ومعززةمبادئ توجيهية تغذوية محدثة  -أ 

 التدخل الحساس والنوعي القائم لخدمة النساء في سن اإلنجاب -ب 

توسيع نطاق السياسات للحد من انتشار قصر القامة ونقص الوزن وزيادته لدى  -4
 األطفال دون سن الخامسة؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

النسبة المئوية للمناطق التي نفذت مبادرة تعزيز التغذية  -أ 
(SUN) 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين توافر األغذية األساسية دعم  -4
 المدعومة بالمغذيات الدقيقة الرئيسية؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 المعايير والمواصفات الفنية المعمول بها في مجال الغذاء -أ 
 عدد برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص -ب 

 

 4101-4102 لمنع زواج األطفال والحمل أثناء فترة المراهقةتعزيز البرامج والسياسات  -1
 )المدى المتوسط(

 الصحة اإلنجابية  للمراهقين والشباب -أ 

  مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تصعيد الحمالت المناهضة للتدخين أثناء الحمل على مستوى منظمة التعاون  -0

 الميالد؛اإلسالمي لتجنب نقص وزن األطفال عند 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

تطوير وسائل الدعوة المستندة ألدلة لخدمة الحملة  -أ 
 المناهضة لتدخين السيدات الحوامل

 الصحة منظمة للمنظمة، العامة األمانة
 العالمية

الدعوة إلى توفير مزيد من الموارد من أجل برامج تغذية فعالة، والمساعدة في تنسيق  -4
 بأولويات أخرى للصحة والتنمية؛برامج تغذية  

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

إطار نتائج مشترك محدد )أهداف، استراتيجيات، برنامج  -أ 
 وأنشطة(

بناء شبكة تضم الجهات المانحة الحكومية والخاصة  -ب 
 وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة. 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
الصحة العالمية، منظمة منظمة 

 اليونيسيف،
 أمانة مبادرة تعزيز التغذية
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تكثيف التعاون بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المرتفع واألخرى  -2
ذات الدخل المنخفض للحد من نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال 

الدخل المنخفض وكذلك من خالل برامج تقدم الدعم التغذوي للحوامل من ذوي 
 الرضع.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

وجود منتدى للحوار بين الدول األعضاء ذات الدخل  -أ 
 المرتفع واألخرى ذات الدخل المنخفض

 مقترح مشترك للنقاش -ب 

 عدد الدول التي تلقت الدعم -ج 

األمانة العامة للمنظمة، منظمة الصحة 
 العالمية، اليونيسيف،

 التغذيةوأمانة مبادرة تعزيز 

الدعوة للوفاء بااللتزامات الدولية وتعزيز حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية  -2
 (CRCاألمم المتحدة لحقوق الطفل )

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

التواصل الشبكي القائم لرصد تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  -أ 
 لحقوق الطفل.

األمانة العامة للمنظمة، منظمة الصحة 
 العالمية، اتفاقية حقوق الطفل

 مساعدة البلدان األعضاء في وضع ضوابط لدعم الغذاء بالمغذيات الدقيقة.  -8
4102-4101 

 )المدى المتوسط(

 عدد الدول التي بها ضوابط مالئمة -أ 

 عدد الدول التي جرى مساعدتها في وضع ضوابط -ب 

 

األمانة العامة للمنظمة، منظمة الصحة 
اتفاقية حقوق العالمية، اليونيسيف، 

 أمانة مبادرة تعزيز التغذية الطفل،

P.A.3.4  :تخفيف عبء األمراض من خالل برامج تطعيم فعالة للرضع، والقضاء على الحصبة والحصبة األلمانية 

 المستوى الوطني

 4102-4102 .زيادة إقبال المجتمع على اللقاحات من خالل أنشطة تعليمية مختلفة -0
 )المدى القصير(

 

 األنشطة التعليمية التي تم تنظيمهاعدد  -أ 

معدالت التغطية بالتطعيم للقاحات المختلفة المدرجة في جدول  -ب 
 التطعيم الوطني.

 ،وزارة الصحة
 وزارة المالية

تعزيز الحصول على خدمات التطعيم من خالل، من جملة أمور أخرى، تخفيض  -4
 النفقات الخاصة، وزيارة المنازل والتدخالت في المدارس؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 اإلجراءات المتخذة لتعزيز الحصول على التطعيم -أ 
 معدالت التسرب من التطعيم -ب 

زيادة توافر اللقاحات في األماكن الطبية أو السريرية الصحية العامة من خالل تقليل  -2
المسافة بين المكان والسكان، وزيادة ساعات تقديم خدمات التطعيم وتقليل العوائق 

 اإلدارية أمام الحصول على خدمات التطعيم داخل العيادات؛

4104-4142 
 (المدى الطويل)

 التدابير المتخذة لزيادة توافر اللقاحات -أ 
 تغطية التطعيم ومعدالت التسرب في المرافق الصحية -ب 
 نسبة المنشات الصحية التي نفد منها مخزون اللقاح -ج 

المتمثلة في تقليل عدد وفيات دعم أهداف مبادرة الحصبة والحصبة األلمانية  -2
 الحصبة عالميا والقضاء على الحصبة والحصبة األلمانية.

4102-4102 
 )المدى القصير(

 معدل اإلصابة بالحصبة والحصبة األلمانية -أ 
 تغطية التطعيم باللقاحات المحتوية للحصبة والحصبة األلمانية  -ب 

الشامل، والتخطيط دعم وضع خطط محددة التكاليف متعددة السنوات للتحصين  -8
 ووضع الميزانية والتقييم

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد البلدان التي وضعت خطة متعددة السنوات -أ 
 نسبة البلدان التي لديها خطة متعددة السنوات -ب 



 | وتغذيتهم والطفل الجديد والمولود األم صحة: الثالث المواضيعي المجال | 4142-4102 الصحة مجال في اإلسالمي التعاون لمنظمة االستراتيجي العمل لبرنامج التنفيذية الخطة|
 

107 

 

 التنفيذشركاء  مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

  مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي

في منظمة التعاون تعزيز التعاون في مجال برنامج التحصين بين البلدان األعضاء  -0
 ( GVAPاإلسالمي على أساس خطة عمل اللقاح العالمية )

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 تعزيز التعاون على تنفيذ برنامج التطعيم -أ 

 

 

األمانة العامة للمنظمة، منظمة الصحة 
العالمية، اليونيسيف، التحالف العالمي 

 للقاح والتحصين

 

 

الحصبة والحصبة األلمانية بين البلدان األعضاء التعاون على ضمان توافر لقاحات  -4
 في منظمة التعاون اإلسالمي، وعلى القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية؛

4102-4102 
 )المدى القصير(

تحليل الفجوة في توفير اللقاحات، وتحديد منتجي اللقاح ممن  -أ 
 يمكن تعبئتهم من بين الدول األعضاء في المنظمة

  والحصبة األلمانيةانتشار الحصبة  -ب 

دعم إدخال لقاحات جديدة في الدول األعضاء، وال سيما البلدان المنخفضة الدخل  -2
التي تتخلف في هذا المجال، من خالل،على سبيل المثال، تنظيم 'أسبوع التطعيم 

 المتزامن" في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 التطعيم المتزامنوضع جدول ألسبوع  -أ 

( على المستوى اإلقليمي، بهدف PVPتعزيز إنشاء آلية شراء اللقاحات المجمعة ) -2
تأمين اإلمداد في الوقت المناسب والحصول على لقاحات نوعية، وخاصة اللقاحات 

 الجديدة واألقل استخداما، بأسعار تنافسية

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 البلدان األعضاءخطة تسجيل مشتركة تدعمها كل  -أ 
 عدد البلدان التي نفد فيها مخزون اللقاح -ب 

 

P.A.3.5 .خفض وفيات األمهات والمواليد واألطفال من خالل برامج وسياسات فعالة 

 المستوى الوطني

تحسين التغطية وجودة رعاية ما قبل الوالدة لألمهات والرعاية أثناء الوالدة، وقدرة  -0
 عند الوالدة؛القابالت على إنعاش المواليد 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

 

 

نسبة العاملين الصحيين القادرين على القيام بالرعاية أثناء  -أ 
 .الوالدة ورعاية المواليد

نسبة الرعاية الطارئة األساسية المتوفرة لألطفال حديثي الوالدة  -ب 
 .وأثناء التوليد

وأثناء نسبة الرعاية الطارئة الشاملة لألطفال حديثي الوالدة  -ج 
 .التوليد

 ،وزارة الصحة
 ،وزارة المالية  

 االجتماعي الضمان وزارة 
 ،وزارة الصناعة

 وزارة التجارة 
 
 
 
 
 

وحصرية ورضاعة معالجة مسألة إصابة النساء الحوامل وضمان والدة نظيفة  -4
طبيعية فورية، وضمان توفر المضادات الحيوية المعالجة لإلصابات والعدوى 

 وأمالح اإلماهة الفموية محليا؛

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

نسبة العاملين الصحيين المدربين على تقديم الرعاية لألطفال  -أ 
 .األصحاء والمعتلين )اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة(

توفر األدوية األساسية لألطفال وخاصة المضادات  نسبة -ب 
 .الحيوية وأمالح اإلماهة الفموية
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تمكين األسر والمجتمعات المحلية بالمعرفة والمهارات التي تمكنها من تقديم الرعاية  -2
لنماء األطفال، ومالحظة عالمات الخطر في الحمل والوالدة وعند حديثي الوالدة 

 لمبادرة إلى طلب الرعاية.واألطفال، وممارسة سلوك ا

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

نسبة توافر كتيب صحة األم والطفل بحسب عدد النساء  -أ 
 الحوامل.

نسبة العاملين الصحيين القادرين على أداء فصول ما دون  -ب 
 .الخامسة

نسبة العاملين في مجال الصحة المجتمعية القادرين على  -ج 
 الطفولة في هذا السياق.القيام باإلدارة المتكاملة ألمراض 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،وزارة الصحة
 ،وزارة المالية  

 االجتماعي الضمان وزارة 
 ،وزارة الصناعة

 وزارة التجارة 

 

االستثمار من أجل زيادة عدد العاملين الصحيين المدربين والمجهزين وتحسين  -2
تدريبهم للوصول إلى معظم النساء واألطفال الذين ال يجدون الرعاية الصحية 

 األساسية اآلن.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

باإلدارة المتكاملة نسبة العاملين الصحيين القادرين على القيام  -أ 
 .ألمراض الطفولة في المجتمعات

 .نسبة القابالت الالتي أقمن في القرى -ب 
 .نسبة الممارسين العامين في المراكز الصحية المجتمعية -ج 
 نسبة أطباء األطفال في المستوصفات المحلية -د 

تحسين قدرات المهنيين والعاملين في مجال الصحة المجتمعية على تحديد عوامل  -8
المحلية واإلقليمية القابلة للتعديل، التي لها تأثير على وفيات األمهات الخطر 

  وتحديد أفضل االستراتيجيات للوقاية  والمواليد واألطفال،
4102-4101 

 )المدى المتوسط(

نسبة المناطق/المدن التي تقوم بمراجعة وفيات األمهات في  -أ 
 .فترة ما حول الوالدة

 .MCH-LAMنسبة المناطق/المدن التي تطبق  -ب 
 .تغطية أول زيارة لألطفال حديثي الوالدة -ج 
 .نسبة الرضع الذين تلقوا رعاية صحية قياسية -د 
 نسبة األطفال دون الخامسة الذين تلقوا رعاية صحية قياسية. -ه 
 .نسبة استخدام المساعدة التشغيلية الصحية -و 

بما وضع وتنفيذ نهج للوصول إلى النساء واألطفال غير المحظوظين في الخدمات،  -2
 .في ذلك فقراء الحضر والنساء واألطفال في حاالت الصراع وما بعد الصراع

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .نسبة االستفادة من التأمين الصحي العام -أ 
 نسبة االستفادة من ضمانات تقديم الخدمات الصحية -ب 

من الحد من التفاوت الصحي بين األغنياء والفقراء، والمناطق الحضرية والريفية  -4
خالل اإلجراءات وتأثير المحددات االجتماعية المتعلقة بصحة األمهات وحديثي 

 الوالدة واألطفال.

4101-4142 
 (المدى الطويل)

 .نسبة العيادات المتنقلة في المناطق الريفية -أ 

 4142-4101 تعزيز برنامج المباعدة بين الوالدات -4
 (المدى الطويل)

 .المباعدة بين الوالداتنسبة النساء الالتي يستخدمن طرق  -أ 
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  مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تشجيع التعاون الفني وتبادل المعرفة بين البلدان الختيار تدابير تستهدف الحد من  -0

 وفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال وصياغتها وتنفيذها

4102-4142 
 )المدى المتوسط(

 

عدد حاالت التعاون الفني بشأن تقليل نسبة الوفيات بين الي  -أ 
MNCونوع هذا التعاون وتغطيته على نطاق أوسع ، 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

جراءات وقائية  -4 محددة بناء على سبب                                                            التعاون في تحديد استراتيجيات وقائية فعالة وا 
 الوفاة

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

عدد البرامج التعاونية الرامية إلى تحديد استراتيجية منظمة التعاون  -أ 
 .اإلسالمي الوقائية الفعالة للتعامل مع أحد مسببات الوفاة

 تطوير تصنيف لألمراض على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي -ب 
 )داخلي(

للمنظمة، منظمة الصحة األمانة العامة 
العالمية، اليونيسيف، صندوق األمم 

 المتحدة للسكان

تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات في التدخالت التي تستهدف تقليل وفيات  -2
 4101-4102 األمهات والرضع بين الدول التي لها أوضاع صحية متشابهة

 )المدى المتوسط(

تستهدف تقليل وفيات عدد مرات التعاون على التدخالت التي  -أ 
 .األمهات والرضع

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، منظمة 
اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة 

 للسكان

دعم اإلجراءات العالمية واإلقليمية لتقليل وفيات األمهات والرضع وتحسين صحة  -2
 المنخفض األمهات واألطفال، السيما في البلدان ذات الدخل

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .عدد اإلجراءات المتخذة لتقليل وفيات األمهات والرضع -أ 
 .نسبة االنخفاض الناتج في  وفيات األمهات والرضع -ب 

األمانة العامة للمنظمة، منظمة الصحة 
العالمية، صندوق األمم المتحدة 

 للسكان، اليونيسيف
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 األدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية: الرابع المواضيعي المجال

 خطة تنفيذ مرحلية

 ماليزياالبلد الرائد: 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.4.1  :تعزيز آليات الرقابة والتقييم 

 المستوى الوطني

متابعة اإلحصاءات الصحية وبيانات استخدام األدوية، وزيادة فعالية تحليل البيانات  -0
 المدخلة

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 .إنشاء قاعدة بيانات عن استخدام األدوية -أ 
 .جمع بيانات استخدام األدوية -ب 

 4101-4104 وزارة الصحة، دائرة اإلحصاءات
 )المدى المتوسط(

تبادل بيانات استخدام األدوية مع البلدان األعضاء بمنظمة  -ج 
 التعاون اإلسالمي وتحليل اتجاهات استخدامها

4102 – 4142  
 (المدى الطويل)

توفر معلومات آنية عن استخدام األدوية بما في ذلك  -د 
 التحليالت الفعالة من األطراف المعنية

 مراقبة ما بعد البيع بهدف:وجود نظام  -4
  تحسين رعاية المرضى وسالمتهم فيما يتعلق باستخدام األدوية وجميع

 .التدخالت الطبية

  المساهمة في تقييم الفوائد واألضرار والفعالية ومخاطر األدوية وتشجيع
 .استخدامها بفاعلية

 ( تعزيز التعليم والتدريب السريري في مجال التوعية الدوائيةpharmacovigilance )
يصالها إلى الجمهور بفعالية  .                             وا 

 إنشاء ( قاعدة بيانات وطنية عن اآلثار الجانبية للتطعيماتAEFI). 

  نشر المعلومات من خالل تعميم نشرات حول التأثيرات العكسية
 .(، ونشرات السالمة، والتصريحات اإلعالميةADRلألدوية)

4102-4102 
 )المدى القصير(

 ( لكل مليون نسمةADRالتأثيرات العكسية لألدوية )عدد  -أ 

 وزارة الصحة
 

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

( PSURاستعراض جميع تقارير السالمة الدورية المحدثة ) -ب 
 للكيانات الكيميائية والمستحضرات البيولوجية

4141-4142 
 (المدى الطويل)

 

 .عدد التحذيرات التي تم نقلها إلى األعضاء -ج 
 .الدورات التدريبية التي عقدتعدد  -د 
 عدد العاملين الذين خضعوا للتدريب -ه 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 .عدد المواد المنشورة -و 
 .                        ُ   عدد برامج التوعية التي ن فذت -ز 
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

تطوير آلية منهجية وفعالة لرصد جودة وسالمة وفعالية األجهزة الطبية والتشخيصية  -2
 الرقابة بعد البيعفي المختبر بما في ذلك تدابير 

 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 . سن التشريعات -أ 
 .الترخيص للمباني -ب 

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 .عدد التأثيرات العكسية لألدوية التي تم اإلبالغ عنها -ج 

4141-4142 
 (المدى الطويل)

 .تبادل المعلومات من خالل قاعدة بيانات فعالة -د 
 .الطبيةتطبيق تشريعات األجهزة  -ه 

 ،وزارة الصحة
 مكتب األجهزة الطبية

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تسهيل التدريب بين الدول األعضاء من خالل تبادل المعارف والخبرات من أجل  -0

تطوير وتعزيز نظم التوعية الدوائية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلنشاء 
 .التوعية الدوائية مركز تميز للتدريب في مجال

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 .عدد مراكز التميز التي توفر التدريب -أ 
 .عدد الموظفين الذين خضعوا للتدريب -ب 

 

 
األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 

البنك اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 
 العالمية

األدوية واللقاحات، وفتح إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة ورصد اإلمدادات واستخدام  -4
قاعدة بيانات لجميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمجرد أن تبدأ 

البيانات في التراكم، وكذلك عمل قائمة باألدوية واللقاحات األساسية للدول األعضاء 
 .بالمنظمة

4102-4102 
 )المدى القصير(

 .قائمة األدوية األساسية -أ 
 .قائمة اللقاحات -ب 

 مانة العامة للمنظمة، مركز أنقرةاأل

 4101-4104 إنشاء قاعدة بيانات لألدوية -2
 )المدى المتوسط(

إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات عن األدوية واللقاحات  -أ 
 .المستخدمة

تعزيز الوعي بأهمية نظم معلومات األدوية في جميع البلدان األعضاء وتعزيز  -2
 التعاون اإلسالمي في هذا المجالالتعاون الفني بين دول منظمة 

4102-4102 
 )المدى القصير(

نة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، األما .إنشاء مركز معلومات األدوية -أ 
 منظمة اإليسيسكو

التعاون بين الدول األعضاء في مجال األجهزة الطبية ونظم وشبكات اليقظة في  -8
المنظمة إلنشاء نظام  مختبرات التشخيص. تقديم المساعدة للدول األعضاء في

 رقابة تنظيمية لألجهزة الطبية والتشخيص

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 .سن تشريعات ترخيص األماكن -أ 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
 البنك اإلسالمي للتنمية

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 .عدد الحوادث العكسية المبلغ عنها -أ 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 .إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات -أ 
 .تطبيق تشريعات األجهزة الطبية -ب 
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.4.2  :الطبية واألجهزة واللقاحات للدواء المحلي اإلنتاج دعم 

 المستوى الوطني

توفير الدعم لمصنعي المنتجات الطبية المحليين: على سبيل المثال سياسات تقليل  -0
واألراضي واإلعفاء من التعريفات والضرائب تكلفة التصنيع مثل المنح، والدعم، 

 على المدخالت المستوردة للتصنيع المحلي.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 توافر آليات لتشجيع اإلنتاج المحلي وتعزيزه. -أ 
 .وضع سياسة لدعم اإلنتاج المحلي وبرنامج تحصين شامل -ب 

 ،وزارة التجارة الداخلية ،وزارة الصحة
 الجمعيات التعاونية واالستهالكية

تحسين القدرات الوطنية في إنتاج المواد الخام على أساس الموارد المحلية/الطبيعية  -4
 المتاحة، للشروع في تحقيق االعتماد الذاتي في األدوية

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .بناء القدرات الوطنية -أ 
 .تعزيز نقل التكنولوجيا واكتسابها -ب 

 والتكنولوجيا واالبتكار ،العلوموزارة 

إيجاد سبل ووسائل لتعزيز الصادرات وعقد االتفاقات التجارية مع الدول أخرى للنفاذ  -2
 إلى األسواق 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

إيجاد آلية من خالل تشجيع االستثمار إلنتاج اللقاحات  -أ 
 .واألدوية

 والصناعة ،وزارة التجارة الدولية

االستثمار من خالل تبسيط متطلبات مزاولة األنشطة التجارية مثل تحسين مناخ  -2
 الصناعات الدوائية وغيرها من المنتجات الطبية دون التنازل عن الجودة؛

4102-4142 
 (المدى الطويل)

الحد من العوائق الفنية أمام التجارة من خالل التفاهم المتبادل  -أ 
 األسواقفي الرقابة التنظيمية لزيادة فرص الوصول إلى 

 ،والصناعة ،وزارة التجارة الدولية
 وزارة الصحة

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة اإلنتاجية في الدول األعضاء بالتعاون الوثيق مع  -0

 الحكومات األخرى والمنظمات الدولية والشركات األجنبية والشركات المحلية.

تحقيق اتساق الرؤية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي لدعم اإلنتاج استهداف  -4
المحلي من المنتجات الطبية/اللقاحات في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

 . ( في العالم اإلسالميSRVPلتحقيق االكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات )

 فة حول اإلنتاج المحلي.تشكيل لجنة خبراء إسالمية بينية من القطاعات المختل -2

دعم الدول األعضاء بالمنظمة لتطوير خطط تجارية إلنتاج اللقاحات  -2
 والمستحضرات البيولوجية لضمان استمرارية اإلنتاج واستدامته.

 

 

 

 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن االحتياجات من اللقاحات،  -أ 
 والموارد الكامنة مثل القدرات البحثية والتصنيعية.

تشكيل مجموعة/رابطة لمصنعي اللقاحات لتنسيق التعاون في  -ب 
 مجال تصنيعها )نظام التصنيع للغير مقابل رسوم 

toll manufacturing).) 
 تطوير نظم إدارة الجودة. -ج 
التعاون ونقل التكنولوجيا لتطوير قدرات التعبئة والتغليف  -د 

 للمنتج في صورته النهائية.
 فنية واقتصادية.إعداد مركز أنقرة دراسة جدوى  -ه 
آلية لتجميع الموارد داخل منظمة التعاون اإلسالمي لشراء  -و 

 المستلزمات.

 

 

مركز أنقرة، األمانة العامة للمنظمة، 
منظمة الصحة العالمية، منظمة 

 اإليسيسكو
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 

تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء في مجال إنتاج المواد الخام الالزمة لإلنتاج  -8
 المحلي من األدوية واللقاحات.

 

 

 

تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لضمان شراء اللقاحات خاصة المضادة لشلل  -2
 األطفال.

4102-4102 
 (القصير المدى)

المشاركة في عملية الموائمة وتطوير معايير موحدة بين الدول  -ز 
 األعضاء بالمنظمة.

اعتراف منظمة الصحة العالمية بالكفاءة التامة للسلطات  -ح 
 التنظيمية الوطنية.

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، منظمة 

 اإليسيسكو

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 .زيادة القدرة على إنتاج اللقاحات -أ 
التعاون واالستثمار المشترك في مجال التكنولوجيا الحيوية  -ب 

 .المتقدمة
 .تعزيز التعاون وتنمية القدرات -ج 
تقديم الحوافز من الحكومات لالستثمار في تصنيع اللقاحات  -د 

 في بلدان المنظمة.
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك منظمة  -ه 

الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات 
 .والتحصين

منظمة الصحة تعزيز المعايير التنظيمية وفقا لمتطلبات  -و 
 العالمية

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، 

 تحالف العالمي للقاحات والتحصينال

 

4141-4142 
 (المدى الطويل)

إنشاء مراكز  بحثية بمنظمة التعاون اإلسالمي لتطوير  -أ 
 منتجات جديدة.

)مستضدات بأعداد التعاون واإلنتاج المشترك للمواد الخام  -ب 
 .كبيرة(

 زيادة القدرات التصنيعية األصلية لمنظمة التعاون اإلسالمي. -ج 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
 منظمة الصحة العالمية

تشجيع السياسات على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي لضمان استراتيجية  -4
 4101-4102 اختيار للمنتجات الطبية / اللقاحات

 المتوسط()المدى 

وضع مبادئ توجيهية لالختيار القياسي للبلدان األعضاء في  -أ 
 .المنظمة

 

 األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.4.3  :( تشجيع البحث والتطويرR&Dفي مجال الصحة ) 

 المستوى الوطني

تشجيع نظام التعليم وتمكينه لنقل المعرفة ذات الجودة في التخصصات  -0
 الكيمياء، وعلم األحياء والعلوم الطبيعية األكاديمية مثل

 
4102-4142 

 (المدى الطويل)

 

 وزارة الصحة، اعتماد مؤسسة التعليم العالي من قبل هيئة اعتماد في كل بلد -أ 
 ،وزارة التعليم

توحيد المناهج الدراسية في التخصصات األكاديمية المذكورة أعاله وفقا  -4 عتماداالهيئة 
 الدولية.للقواعد والمعايير 

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 توحيد المناهج الدراسية على أساس السياسات الوطنية -أ 

تعزيز سياسات االبتكار من أجل تطوير تركيبات دوائية أكثر مالئمة للظروف  -2
 المحلية

4102-4142 
 (المدى الطويل)

 وضع سياسات لتشجيع االبتكار في إنتاج األدوية -أ 
 االبتكارتوافر آلية لتشجيع  -ب 

 ،وزارة الصحة
  يا واالبتكاروالتكنولوج ،وزارة العلوم

( مالئمة لتطوير صناعة دوائية تتوخى R&Dإنشاء مرافق بحث وتطوير ) -2
 4142-4102 االبتكار

 (المدى الطويل)

 .(R&Dعدد مرافق البحث والتطوير ) -أ 
 .(R&Dإنشاء مركز تميز لتعزيز ) -ب 
 خالل الشراكة بين                           ُ        مرافق البحث والتطوير التي أ نشأت من  -ج 

 .القطاعين العام والخاص

 وزارة الصحة،
 وزارة التعليم

 

تقديم تسهيالت للجاليات المهاجرة وتحويل ظاهرة هجرة العقول  والعمالة  -8
الماهرة لتكون اجتذاب العقول. ودعم العمال فنيا ليعملوا في بلدانهم )معامل 

 مزودة بأجهزة متطورة(

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .عدد الخبراء في المجاالت ذات الصلة -أ 
 .عدد العمال المهرة -ب 

 ،وزارة الصحة

، روالتكنولوجيا، االبتكا ،وزارة العلوم
وزارة العلوم والتكنولوجيا، واالبتكار، 

 مراكز األبحاث

 4101-4102                                                    توفير تمويل كاف  ومنسق للبحث والتطوير في قطاع الصحة -2
 )المدى المتوسط(

 .لتعزيز البحث والتطويرإنشاء مركز تميز  -أ 
نتاجها -ب   .                                           تعزيز الرقابة على المنتجات الطبية وا 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
دعم برامج التمويل للطالب من البلدان األقل نموا لتشجيعهم على اختيار  -0

التخصصات األكاديمية الصيدالنية في البلدان األعضاء ذات القاعدة الصيدالنية 
 الكبيرة مثل تركيا وماليزيا ومصر

 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 
األمانة العامة للمنظمة، منظمة  عدد الخريجين في تخصص الصيدلة والمجاالت ذات الصلة. -أ 

 اإليسيسكو
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 توفير التمويل الكافي والمنسق للبحث والتطوير داخل الدول األعضاء وبينها البعض -4
4102-4101 

 )المدى المتوسط(

األمانة العامة للمنظمة، البنك اإلسالمي  .                               َ   المنتجات واللقاحات الجديدة المنت جة عدد -أ 
للتنمية، والتحالف العالمي للقاحات 

 والتحصين

تشجيع التعاون وتيسير سبله بين الدول األعضاء بهدف تبادل المعارف والخبرات  -2
 لتطوير الصناعات الدوائية وتجارة األدوية بين الدول األعضاء

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .                       ُ    عدد مراكز التميز التي أ نشأت -أ 

األمانة العامة للمنظمة، مركز أنقرة، 
تعزيز الروابط والشبكات بين البلدان األعضاء في مجال البحث والتطوير بهدف  -2 منظمة اإليسيسكو

 تعزيز التعلم وتراكم القدرات التكنولوجية.

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

األعضاء المشاركة في مجموعة/رابطة مصنعي  عدد الدول -أ 
 اللقاحات

P.A.4.4زيادة توافر األدوية األساسية واللقاحات والتكنولوجيات  : 

 المستوى الوطني

زيادة االعتماد على تقييم التكنولوجيا الصحية لألجهزة الطبية والتشخيص المختبري  -0
 .هوامش الربح من أجل تقليل التكاليف، وتنفيذ اللوائح لمنع ارتفاع

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

( pharmacoeconomicعدد التقييمات االقتصادية الدوائية ) -أ 
 .لألدوية

 .عدد التقييمات التكنولوجية الصحية لألجهزة الطبية -ب 

 وزارة الصحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شراء  وضع مبادئ توجيهية وسياسات وطنية وفقا للقواعد والمعايير الدولية حول -4
وتوزيع اللقاحات، واألدوية واألجهزة الطبية من أجل ضمان السالمة والفعالية 

 والجودة عبر قنوات التوزيع
4102-4101 

 )المدى المتوسط(

 .وضع سياسة دوائية وطنية -أ 
 تنفيذ:  -ب 

 ممارسات تنظيمية جيدة 

 ممارسات توزيع جيدة 

 حسن تدبير/إدارة شئون األدوية 

 الطبية رقابة تنظيمية على األجهزة 

  إنشاء هيئة لتنظيم األجهزة الطبية  

إنشاء جهاز تنظيمي وطني أو تعزيزه لضمان جودة اللقاحات ألن شراءها مسألة  -2
 معقدة وتختلف عن األدوية 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .إنشاء جهاز تنظيمي وطني لألدوية واللقاحات -أ 

 4101-4102 توفير نظام فعال لشراء اللقاحات واألدوية واألجهزة الطبية وتوريدها  -2
 )المدى المتوسط(

 .نظام شراء فعال -أ 
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 إعداد قائمة وطنية باألجهزة الطبية المعتمدة للشراء والسداد -8
4102-4101 

 )المدى المتوسط(

 .وجود قائمة وطنية -أ 
 .مراجعة القائمة بانتظام -ب 

 

 
 وزارة الصحة

األدوية األساسية والتقنيات الرخيصة والبناء على برامج منظمة تعزيز الوصول إلى  -2
 الصحة العالمية المستمرة التي تشجع المنتجات العامة ذات الجودة

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .سهولة الوصول إلى المنتجات العامة الجيدة -أ 

األساسية دعم دراسة سبل تحسين الوصول إلى األدوية األساسية والتقنيات الطبية  -4
 وغيرها من العناصر المركزية للرعاية الصحية وتوافرها

 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .إلجراء الدراسة ةتوافر األموال الالزم -أ 
 .نشر تقرير الدراسة -ب 

 ،وزارة الصحة
 والتكنولوجيا واالبتكار ،العلوم وزارة

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
 .مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين التعاون والتنسيق -0

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

عدد اللقاحات التي يمكن للدول األعضاء في المنظمة  -أ 
 الوصول إليها 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 مركز أنقرة، اإلسالمي؛

 التحالف العالمي للقاحات والتحصين 

وضع وثيقة سياسة على مستوى المنظمة تتضمن مدخالت من كل الدول األعضاء  -4
بشأن الوصول إلى األدوية األساسية واللقاحات والتقنيات الطبية في سياق المستوى 

 الموجود من تطوير مرافق التصنيع في هذه الدول.  

4102-4102 
 .األعضاء إجراء دراسة جدوى إلنتاج اللقاحات في الدول -أ  )المدى القصير(

توافر وثيقة سياسة على مستوى المنظمة لضمان األدوية األساسية  -أ 
 الالزمة واألجهزة الطبية واللقاحات لتطعيم كل األطفال

 التعاون لمنظمة العامة األمانة
 أنقرة مركز اإلسالمي؛

4104-4142 
  )المدى الطويل(

 تقديم المساعدة المادية والفنية لوضع إرشادات وطنية بشأن توزيع األدوية واللقاحات  -2

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

إجراء تحليل األوضاع لتحديد حاجة الدول األعضاء في  -أ 
 .المنظمة

 .نشر تحليل األوضاع -ب 
 .توزيع عدد من المواد واإلرشادات -ج 
 .عدد المتدربين -د 

التعاون األمانة العامة لمنظمة 
البنك  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

 اإلسالمي للتنمية
تيسير وضع آلية مشتريات إقليمية مجمعة تساعد اإلنتاج المحلي على الوفاء  -2

باالحتياجات اإلقليمية والسماح بالتعاون المتبادل في زيادة توافر األدوية واللقاحات 
 األساسية 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 .األوضاع لتحديد حاجة الدول األعضاء في المنظمةإجراء تحليل  -أ 
 .نشر تحليل األوضاع -ب 
 للمتطلبات التنظيمية لألدوية واللقاحات  موائمةوضع برنامج  -ج 
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

ستراتيجيات احتواء تكاليف إقليمية مع التأكيد على التسعير واللوائح الخاصة اوضع  -8
 بحماية حقوق الملكية الفكرية  

 

 

4102-4101 
 المتوسط()المدى 

وضع قاعدة بيانات ألسعار األدوية تتضمن معلومات األسعار  -أ 
 .الوطنية والدولية

 .نظام تبادل معلومات األسعار من خالل قاعدة بيانات متطورة -ب 

العامة لمنظمة التعاون األمانة 
البنك  ، أنقرة مركز، اإلسالمي

 اإلسالمي للتنمية

المجمعة / الشراء المشترك لألدوية تقديم الدعم لآلليات اإلقليمية للمشتريات  -2
 واللقاحات

4102-4102 
 )المدى القصير(

 .ى حول المشتريات المجمعة في المنطقةو إجراء دراسة جد -أ 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 4101-4104 اإلسالمي؛ البنك اإلسالمي للتنمية

 )المدى المتوسط(
 وضع سياسة إقليمية وخطة تشغيل للمشتريات المجمعة  -أ 
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 الصحية والتدخالت الطوارئ لحاالت االستجابة: الخامس المواضيعي المجال

 

 خطة تنفيذ مرحلية

 السودانالبلد الرائد: 

 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.5.1 التخطيط اإلستراتيجي للجاهزية واالستجابة وتعزيز تنسيق الخدمات الصحية في حالة الطوارئ 

 المستوى الوطني 
والجاهزية وضع كل سياسات وبرامج المخاطر الوطنية بشأن التخفيف من المخاطر  -0

في حاالت الطوارئ في القطاع الصحي وصياغة لوائح االستجابة في حاالت 
 طوارئ الصحة العامة على أساس تقييم المخاطر في الوقت الحقيقي.

4102-4102 
 )المدى القصير(

نسبة المستشفيات التي وضعت خطة كوارث وحدثتها بشكل  -أ 
 منتظم

 وزارة الصحة والدفاع المدني

رشاد عمل اإلغاثة الطبية ولوجستيات  -4 إنشاء آلية وطنية متعددة القطاعات لتنسيق وا 
 التوريد اإلنساني والتعاون الدولي وأنشطة االتصال 

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد الكوارث الذي كان فيه عمل كافة القطاعات المعنية  -أ 
 منسًقا 

وكاالت ، وزارة الصحة والدفاع المدني
المنظمات غير  ،المتحدة المعنيةاألمم 

 الحكومية

إنشاء فرق إغاثة طبية محلية لالستجابة في حاالت الطوارئ غير المتوقعة باعتبارها  -2
 فرق عمل رئيسية وتقديم الحوافز المادية لموظفي الصحة المحليين  

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد الفرق الطبية التي أنشئت  -أ 

 

المنظمات  ،والماليةوزارة  ،وزارة الصحة
 غير الحكومية

 4101-4102 إحداث تكامل بين المرافق اإلنسانية والمرافق المحلية القريبة  -2
 )المدى المتوسط(

 نسبة المرافق الصحية التي تعمل جيًدا خالل الكوارث -أ 

 المنظمات غير الحكومية ،وزارة الصحة

التأكد من توافر إجراءات التشغيل القياسية وخطط الطوارئ للتعامل مع المناطق  -8
 المتضررة فيما يتعلق بالموظفين الصحيين واألدوية والتوريدات الطبية واللوجستيات 

4102-4102 
 )المدى القصير(

وكاالت  ،الدفاع المدني و وزارة الصحة عدد الكوارث التي اتبعت فيها إجراءات تشغيل موحدة -أ 
 األمم المتحدة المعنية

تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتنفيذ اإلجراءات األساسية لتقليل عدد  -2
 الوفيات والحاالت المرضية التي يمكن تجنبها  

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 

نسبة الموارد المالية المتوافرة لحاالت الكوارث بالمقارنة مع  -أ 
  االحتياجات المالية 
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 4142-4102 تنسيق اإلجراءات مع القطاعات المعنية المختلفة لتحسين صمود المدة واستجاباتها  -4
 )المدى الطويل(

عدد القطاعات التي تلعب دوًرا نشًطا في التخفيف من مخاطر  -أ 
 الكوارث

وكاالت  ،الدفاع المدني و وزارة الصحة
  األمم المتحدة المعنية

دعم تآزر شراكة القطاع العام والخاص بشأن تمكين المجتمع في مجال إدارة  -4
 الكوارث من السياسة إلى الممارسة  

4102-4142 
 )المدى الطويل(

نسبة المؤسسات الخاصة التي تلعب دوًرا نشًطا في التخفيف  -أ 
 من مخاطر الكوارث 

 القطاع الخاص، وزارة الصحة

ترشيد السياسة واإلجراءات الوطنية ففيما يتعلق بالتعاون العابر للحدود من أجل  -1
 الجاهزية واالستجابة 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد األنشطة العابرة للحدود التي ُنفذت  -أ 
 وزارة الصحة والدفاع المدني

الفعالة  التعاون لضمان أن يكون لدى الدول المتضررة لوجستيات كافية لالستجابة  -01
 لتفشي األمراض

4102-4142 
 )المدى الطويل(

األمانة العامة لمنظمة التعاون  نسبة اللوجستيات التي أتيحت لالستخدام في مجال االستجابة  -أ 
وكاالت األمم المتحدة  ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

المرافق الصحية في وضع برامج بشأن المستشفيات اآلمنة والجاهزة تضمن جاهزية  -00
المناطق المعرضة للكوارث لالستجابة لكل المخاطر الداخلية والخارجية )بما فيها 

 المواد الخطرة(

4102-4142 
 )المدى الطويل(

نسبة المستشفيات / المرافق الصحية التي لديها خطة كوارث  -أ 
 جرى اختبارها  

قطاع ، األكاديميين، وزارة الصحة
المتحدة وكاالت األمم ، األعمال
 المنظمات غير الحكومية، المعنية

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
وضع خطط إستراتيجية وآليات تنسيق إقليمية ثبوتية وعلى مستوى المنظمة فيما  -0

يتعلق بالخدمات الصحية في حاالت الطوارئ على أساس أطلس مخاطر منظمة 
 الصحة العالمية  

4102-4102 
 القصير()المدى 

 

 عدد ما ُوضع من خطط وآليات تنسيق  -أ 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
وكاالت األمم  ،انقرة مركز  ،اإلسالمي

المنظمات غير  ،المتحدة المعنية
 الحكومية

دعم مبادرة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية  -4
وغيرها من الجهات في نهج القطاع الصحي الخاص بها كوسيلة لتنظيم التعاون 

 والتنسيق بين الفاعلين اإلنسانيين لتسهيل التخطيط اإلستراتيجي المشترك   

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

عمل الصحية والتغذوية الفعالة في الدول عدد مجموعات ال -أ 
 األعضاء 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
وكاالت األمم المتحدة  ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

تسهيل الشراكات األقاليمية وجمع التبرعات لبناء القدرات في كل دولة في مجال  -2
من خالل دعم صناديق التضامن  الجاهزية واالستجابة الصحية في حاالت الطوارئ

 اإلقليمية لالستجابة في حاالت الطوارئ

4102-4142 
 )المدى الطويل(

مقدار األموال اإلقليمية المتاحة لبناء القدرات واالستجابة في  -أ 
 حاالت الكوارث 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 ،البنك اإلسالمي للتنمية ،اإلسالمي

وكاالت األمم المتحدة  ،انقرة مركز 
 المنظمات غير الحكومية ،المعنية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

إجراء تخطيط طوارئ مشترك لألحداث المستقبلية المحتملة / االنتكاسات  في  -2
 مجاالت حاالت الطوارئ الصحية المحتملة 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

األمانة العامة لمنظمة التعاون  عدد خطط الطوارئ التي توضع بشكل مشترك -أ 
وكاالت األمم المتحدة  ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

تحسين المعرفة والمهارات في مجال التخفيف من المخاطر والجاهزية في حاالت  -8
الطوارئ واالستجابة في القطاع الصحي من خالل تبادل الخبرات وأفضل 

 الممارسات 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

وغيرها من األدوات الخاصة بتبادل عدد الجوالت الدراسية  -أ 
 الخبرات )بما فيها التدريب( بين الدول األعضاء في المنظمة

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
وكاالت األمم  ، انقرة مركز ،اإلسالمي

المنظمات غير ، المتحدة المعنية
 الحكومية

P.A.5.2 الطوارئ: السيطرة على تفشي األمراض والوقاية منها خالل حاالت 
 المستوى الوطني 

إنشاء جهات / وكاالت على المستوي الوطني أو مستوى المقاطعات أو المحافظات  -0
للوقاية من األمراض والسيطرة عليها واإلنذار المبكر من تفشي األمراض ومعالجتها 

صدار تقارير قياسية حول تفشي األمراض  جراء تحليل في الوقت الحقيقي وا   وا 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

عدد حاالت تفشي األمراض التي أبلغ عنها في الوقت  -أ 
 المناسب وتمت السيطرة عليها 

 ،وزارة الصحة
 ،السلطات الصحية اإلقليمية
 4142-4102 إجراء تقييم وبائي مبكر للسكان المتضررين على أساس الفئات العمرية والنوع -4 منظمة الصحة العالمية

 )المدى الطويل(

 عدد الكوارث التي جرى بشأنها تقييم وبائي في الوقت المناسب  -أ 

 4142-4102 تعزيز القدرة المختبرية لتشخيص األمراض وتأكيد تفشيها  -2
 )المدى الطويل(

 عدد مرات تفشي األمراض التي أجرى لها تشخيص مختبري  -أ 

إعداد وتنفيذ خطط طوارئ لالستجابة للتهديدات الصحية الجديدة الممكنة وضمان  -2
 استمرارية الخدمات للسكان المستهدفين 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

منظمة  ،وزارة الصحة والدفاع المدني عدد خطط الطوارئ التي ُنفذت  -أ 
 الصحة العالمية

 والنظافة تفي بالمعايير الدوليةالتأكد من أن المياه اآلمنة والصرف الصحي  -8

4102-4142 
 )المدى الطويل(

نسبة السكان المتضررين الذين تلقوا مياه نظيفة وخدمات  -أ 
 صرف صحي مناسبة

منظمة  ،وزارة الصحة والدفاع المدني
وغيرها من وكاالت  الصحة العالمية

 األمم المتحدة

 

وضع خطة صحة عامة وطنية في مجال الطيران باعتبارها جزًءا من الخطة  -2
 الوطنية لالستجابة والتدخل الصحي في حاالت الطوارئ  

4102-4142 
 )المدى الطويل(

توافر إستراتيجيات الصحة العامة في مجال الطيران مع  -أ 
الخطة الوطنية لالستجابة والتدخل الصحي في حاالت 

 الطوارئ  

والدفاع المدني والطيران  ،الصحةوزارة 
 وكاالت األمم المتحدة المعنية ،المدني
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دمج أحكام اللوائح الصحية الدولية مع الخطة الوطنية لالستجابة والتدخل الصحي  -4
 في حاالت الطوارئ  

4102-4142 
 )المدى الطويل(

الخطة الوطنية وجود أحكام الالئحة الصحية الدولية ضمن  -أ 
 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة لالستجابة والتدخل الصحي في حاالت الطوارئ  

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
 تسهيل التعاون الفني داخل المنظمة لتشخيص األمراض وتأكيد تفشيها   -0

 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 صياغة إستراتيجية للتعاون بشأن تفشي األمراض  -أ 

 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

 

 4142-4102 وضع آليات إنذار مبكر واستجابة للحيلولة دون تفشي األمراض العابر للحدود  -4
 )المدى الطويل(

 عدد مرات تفشي األمراض المحتملة التي لها عوامل مسببة -أ 
 عابرة للحدود التي منعت في الوقت المناسب

تحقيق الموائمة والتناسق اإلقليمي وأعلى مستويات تنسيق الموارد المتاحة للوقاية  -2
 من األمراض والسيطرة عليها في حاالت الطوارئ 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 

 

مقدار الموارد المتاحة التي جرت موائمتها وتنسيقها  -أ 
 الستخدامها في الوقاية من األمراض والسيطرة عليها 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
وكاالت األمم المتحدة  ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

P.A.5.3التأكد من فعالية تقديم الخدمات الصحية في حاالت الطوارئ : 

 المستوى الوطني  
وضع آلية موحدة للوقاية من األمراض السارية تالئم الوضع الوبائي ومرحلة  -0

 االستجابة  

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

عدد األمراض السارية التي لها مجموعة واضحة من اإلجراءات  -أ 
 الموحدة للوقاية والمعالجة 

 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة

تحسين القدرة على إجراء تقييمات االحتياجات الفورية مع التمثيل المناسب للوكاالت  -4
 الصحية المعنية 

 
 
 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 ،وزارة الصحة والدفاع المدني عدد الكوارث التي أجري بشأنها تقييمات احتياجات مناسبة -أ 
 ،وكاالت األمم المتحدة المعنية  

 المنظمات غير الحكومية
 
 

 

 ،وزارة الصحة والدفاع المدني
 4142-4102 وضع آليات لضمان وصول كافة المتضررين إلى الخدمات الصحية الطارئة  -2

 )المدى الطويل(

 نسبة السكان المتضررين الذين تلقوا الخدمات التي احتاجوا لها  -أ 
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وضع أنظمة سالسل توريد للطوارئ تتضمن توريد وتخزين وتوزيع األدوية  -2
 والتوريدات الطبية 

4102-4104 
 )المدى القصير(

نسبة الكوارث التي ُوفرت لها األدوية والتوريدات الطبية في  -أ 
 الوقت المناسب 

 ،وكاالت األمم المتحدة المعنية  
  المنظمات غير الحكومية

وضع آليات إحالة منظمة مع وصول مالئم للرعاية الصحية الثنائية والثالثية المنقذة  -8
 للحياة  

4102-4142 
 )المدى الطويل(

نسبة المرضى الذين أحيلوا بشكل مناسب للرعاية الصحية  -أ 
 الثنائية والثالثية المنقذة للحياة  

األخرى التي لها أهمية  التحديد المبكر بقدر اإلمكان للقضايا الشاملة مع القطاعات -2
 محددة لقطاع الصحة وتنظيم أنشطة مشتركة )أو مكملة( للتعامل معها بشكل مالئم

4102-4142 
 )المدى الطويل(

عدد األنشطة المشتركة في القطاع المعني التي جرى فيه  -أ 
 التعامل بشكل مناسب مع القضايا الشاملة 

اإلدارات الحكومية  ،وزارة الصحة
 المعنيةاألخرى 

تدريب الموظفين الصحيين المجتمعيين على تقديم خدمات إعادة تأهيل ما بعد  -4
 الكوارث وخدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم النفسية االجتماعية 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

عدد الموظفين الصحيين المجتمعيين المدربين جيًدا على تقديم  -أ 
الصحة النفسية خدمات إعادة تأهيل ما بعد الكوارث وخدمات 

 وخدمات الدعم النفسية االجتماعية

 ،منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة
 المنظمات غير الحكومية

تحسين الخدمات الصحية للضحايا المتضررين من خالل العمل المشترك وتعزيز  -4
الشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين )وكاالت األمم المتحدة، المنظمات غير 

 القطاع الخاص إلخ(الحكومية، 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 مستوى مشاركة الشركاء المعنيين في أعمال االستجابة  -أ 

وكاالت  ،القطاع الخاص ،وزارة الصحة
المنظمات غير  ،األمم المتحدة المعنية

 الحكومية

إجراء تقييم احتياجات بعد وقوع الكوارث للتخطيط الفعال والكفء في مرحلة ما بعد  -1
 الكارثة 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

نسبة عمليات تقييم االحتياجات بعد وقوع الكوارث التي جرت  -أ 
 مقارنة بعدد الكوارث 

عادة بناء بعد وقوع الكارثة لضمان توافر أنشطة شاملة ومتكاملة  -01 إنشاء آلية تأهيل وا 
 لكافة القطاعات المعنية 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

عادة بناء بعد وقوع الكارثة -أ   إنشاء آلية تأهيل وا 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
تعزيز التعاون العابر للحدود بين الدول األعضاء في تقديم الخدمات الصحية من  -0

خالل الجهود اللوجستية واإلدارية المنسقة والتمويل طويل األجل واستهداف 
 األمراض لدى السكان المتضررين 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 نسبة السكان المتضررين الذين تلقوا الخدمات الصحية الالزمة  -أ 
 ،ألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالميا

وكاالت األمم  ،البنك اإلسالمي للتنمية
 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

إنشاء آلية تنسيق للدعم اللوجستي لألنشطة الصحية لمنع الوفيات واالعتالل الناجم  -4
 4101-4102 عن نقص التوريدات الطبية 

 )المدى المتوسط(

األمانة العامة لمنظمة التعاون  إنشاء نظام توريد طبي منسق جيًدا  -أ 
 المتحدة وكاالت األمم ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية ،المعنية
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التعاون بشأن منع العنف المرتكز على النوع واالستجابة له وتعزيز أنشطة الصحة  -2
 4142-4102 النفسية والدعم النفسي االجتماعي  

 الطويل()المدى 

 الذين تلقوا رعاية من العنف المرتكز على النوع  اعدد الضحاي -أ 

 عدد أنشطة الدعم النفسية االجتماعية الموثقة  -ب 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 ،منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

 ،صندوق األمم المتحدة للسكان
 المنظمات غير الحكومية

التعاون في تحديد الفجوات في توافر الخدمات الصحية والتعامل معها فيما يتلق  -2
 4142-4102 بالسكان المتضررين من األزمات اإلنسانية وتغطية خدمات الجودة ذات األولوية 

 )المدى الطويل(

التعاون األمانة العامة لمنظمة  نسبة السكان المتضررين الذين تلقوا الخدمات الصحية الالزمة -أ 
 ،البنك اإلسالمي للتنمية ،اإلسالمي

المنظمات غير  ،وكاالت األمم المعنية
 الحكومية

 تعزيز االلتزام بالمعايير وأفضل الممارسات في الخدمات الصحية الطارئة  -8
4101-4142 

 )المدى الطويل(

عدد المرافق الصحية الملتزمة بإجراءات التشغيل الموحدة خالل  -أ 
 الطوارئ 

 عدد أفضل الممارسات الموثقة  -ب 

ألمانة العامة لمنظمة التعاون ا
 ،وكاالت األمم المعنية ،اإلسالمي

 المنظمات غير الحكومية

P.A.5.4تحسين إدارة المعلومات والتحليل للخدمات الصحية الطارئة : 

 المستوى الوطني 

إنشاء نظام معلومات صحي مركزي لإلبالغ في الوقت المناسب عن الوفيات  -0
 واألمراض ولوجستيات الصحة الطارئة وغيرها من القضايا الصحية الطارئة 

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 توافر نظام معلومات يعمل جيًدا لحاالت الطوارئ -أ 

 

المكتب  ،وزارة الصحة والدفاع المدني
المنظمات غير  ،المركزي لإلحصاء

 الحكومية

ضمان إجراء تقييم شامل وفي الوقت المناسب لالحتياجات الصحية للسكان  -4
 المتضررين 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

عدد تقييمات االحتياجات الصحية للسكان المتضررين من  -أ 
وكاالت  ،وزارة الصحة والدفاع المدني الكوارث في الوقت المناسب 

تحديد من تستهدفهم المساعدة اإلنسانية من خالل إستراتيجية للتعامل مع  -2 المنظمات غير الحكومية ،األمم المعنية
 االحتياجات المتعلقة بالصحة التي لم يتم الوفاء بها ألناس آخرين

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 دقة إستراتيجيات االستهداف التي تستخدمها السلطات المعنية  -أ 

ضمان توحيد المعلومات التي سيجري جمعها وتخزينها ونشرها وضمان جمع ومراجعة  -2
 المعلومات المتعلقة بالصحة من كل المصادر للتحقق من اعتماديتها وصلتها 

4104-4101 
 )المدى المتوسط(

 وضع إرشادات إلدارة المعلومات واستخدامها بشكل مناسب  -أ 

مكتب  ،والدفاع المدني وزارة الصحة
إجراء تحليل منهجي للبيانات المجمعة إلنتاج معلومات ألغراض التخطيط والتنظيم  -8  ،اإلحصاء المركزي

 والتقييم والدعم 

4104-4142 
 )المدى الطويل(

 مالئمة استخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار  -أ 
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وضع خرائط أنظمة معلومات جغرافية لتحليل المخاطر وتتبع أنشطة االستجابة بما  -2
في ذلك معلومات حول أنواع وكميات المواد الخطيرة المخزنة أو المستخدمة أو 

 المنقولة لدعم إدارة المخاطر الصحية الفعالة في حاالت الطوارئ والكوارث 

4104-4142 
 )المدى الطويل(

 جغرافية   وضع خرائط معلومات -أ 

 وكاالت األمم المعنية ،وزارة الصحة

وضع آلية اتصال للمخاطر تضمن نقل المخاطر الفعال خالل حاالت الطوارئ  -4
 الصحية العامة 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 توافر آلية لنقل المخاطر   -أ 

قطاع  ،األكاديميين ،وزارة الصحة
 المتحدة وكاالت األمم ،األعمال
 المنظمات غير الحكومية ،المعنية

إنشاء آلية للمعلومات الصحية لنشر بيانات أنشطة إعادة التأهيل واإلعمار بعد  -4
 وقوع الكارثة  

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 توافر آلية المعلومات الصحية  -أ 

 

تسهيل وصول الحكومة المعنية وغيرها من الوكاالت ذات الصلة إلى معلومات  -1
)اآلثار والجهود واألنشطة والبرامج والتحليل إلخ( في مختلف األزمات الصحية 

 المراحل )قبل الكارثة وخالل االستجابة الطارئة وبعد وقوع الكارثة(

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 أنشئت آلية لتعزيز الوصول  -أ 

 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي
إنشاء شبكات بناء قدرات بين المؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء بهدف  -0

 تبادل ونقل المعرفة والخبرات 

 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 عدد الشبكات التي أنشئت وعضويتها  -أ 

 مستوى تبادل المعلومات بين المؤسسات ذات الصلة  -ب 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

 ،وكاالت األمم المتحدة المعنية
 المنظمات غير الحكومية

تسهيل التعاون بين الدول األعضاء في تحسين إدارة المعلومات وتحليل البيانات  -4
 فيما يتعلق باإلغاثة الصحية الثبوتية الطارئة وبيانات الرصد

4102-4102 
 )المدى القصير(

 توافر آليات للتعاون في مجال إدارة المعلومات  -أ 

 

العامة لمنظمة التعاون األمانة 
  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

وكاالت األمم  ،البنك اإلسالمي للتنمية
المنظمات غير  ،المتحدة المعنية

 الحكومية

التعاون في تحديد المشاكل والمخاطر والفجوات الصحية وتحديد األولويات بشأنها  -2
 على أساس المخاطر الصحية المحتملة 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 

توافر موجزات للمشاكل والمخاطر والفجوات الصحية في  -أ 
 الخدمات 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

  ،وكاالت األمم المتحدة المعنية
 المنظمات غير الحكومية
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

 4101-4102 مساعدة الدول في تطوير قدراتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الكوارث -2
 )المدى المتوسط(

 

 

 

 

 

 عدد األنظمة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات التي طورت  -أ 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  
برنامج األمم  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

المتحدة الستخدام المعلومات الفضائية 
في إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت 

 الطوارئ

تكييف مصطلحات األمم المتحدة في مجال الكوارث / الطوارئ في سياق الدول  -8
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

4102-4101 
 )المدى المتوسط(

 

 

 

 عدد مصطلحات الكوارث / الطوارئ التي تم تكييفها  -أ 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
وكاالت األمم  ، أنقرة مركز ،اإلسالمي

 المتحدة المعنية
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 المعلومات واألبحاث والتعليم والدعم: السادس المواضيعي المجال

 رحليةخطة تنفيذ م

 جمهورية مصر العربية وسلطنة عمانالبلد الرائد: 

 

 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

P.A.6.1ضمان مشاركة والتزام كافة أصحاب المصلحة في بدء وتنفيذ برامج المعلومات الصحية والتعليم والدعم المجتمعي : 

 ي المستوى الوطن
 إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات لتطوير ورصد وتقييم برامج / تدخالت  -0

 المعلومات الصحية والتعليم والدعم

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

 لجنة وطنية موجودة  -أ 

 عدد اجتماعات اللجنة  -ب 

عدد ممثلي القطاعات المتعددة الذين يحضرون اجتماعات  -ج 
 اللجنة 

 ،وزارة الصحة
 األخرى مية المعنيةاإلدارات الحكو  

بناء شراكة قوية بين أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين بالصحة وغيرهم من  -4
أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين )مثل التعليم والقوى العاملة والرياضة 
والمالية ...( لتحسين البيئة االجتماعية االقتصادية والسياسية لتنفيذ تدخالت تعزيز 

 الصحة الفعالة 

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين الذين يحضرون/  -أ 
 يهتمون باالجتماعات 

 عدد األنشطة المنفذة مع الوكاالت الحكومية األخرى  -ب 

شراك المجتمع المدني والمنظمات غير  -2 إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص وا 
ع القضايا المرتبطة بتعبئة المواد والتعبئة الحكومية والمنظمات الدولية للتعامل م

 4102-4102 االجتماعية 
 )المدى القصير(

 تم وضع نظام للشراكة بين القاعين العام والخاص  -أ 

عدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  -ب 
 والمنظمات الدولية المشاركة 

 تماعية  عدد البرامج التدريبية بشأن تعبئة الموارد والتعبئة االج -ج 

عدد األنشطة المنفذة مع القطاع الخاص والمنظمات غير  -د 
 الحكومية والمنظمات الدولية 

 ،القطاع الخاص ،وزارة الصحة
صندوق  ،المنظمات غير الحكومية

منظمة الصحة  ،األمم المتحدة للسكان
 العالمية

ز إنشاء نظام معلومات صحية يعتمد عليه لتطوير التعليم الصحي الثبوتي وتعزي -2
 البرامج والخدمات الصحية 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 المطورة لمعلومات الصحيةانظام  -أ 

 

 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

تنظيم اجتماعات لمقدمي الرعاية الصحية المحليين والقادة المجتمعيين والسكان  -8
واستجابة  المحليين لجعل المعلومات الصحية المجتمعية وتدخالت الدعم أكثر صلة

 من الناحية الثقافية 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 المنظمات غير الحكومية ،وزارة الصحة عدد االجتماعات التي ُنظمت  -أ 

تقوية قدرات وزارة الصحة لقيادة وتنفيذ األبحاث وبناء األدلة على صحة األم والوليد  -2
 والطفل مكافحة األمراض وتطوير النظام الصحي   

4102-4102 
 لمدى القصير()ا

 عدد مبادرات وزارة الصحة في هذا المجال  -أ 

 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة

 

إنشاء أدوات للرصد والتقييم للتحسينات المستقبلية في تدخالت المعلومات والتعليم  -4
 والدعم 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 واستخدامها المطورة األدوات  -أ 

رف وتوجهات وممارسات وسلوكيات المجتمع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمعا -4
 لتحديد المواضيع ذات األولوية لتدخالت المعلومات والتعليم والتعزيز 

4102-4102 
 )المدى القصير(

دراسة حول معارف وتوجهات وممارسات وسلوكيات المجتمع  -أ 
  التي أنشأت قاعدة بياناتالتي أجريت و 

 ية بكسب الدعم لسياساتها  دعم زيادة التزام الحكومة الوطنية والمحل -1

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد الحكومات التي أعربت عن التزامها في األمور ذات  -أ 
 الصلة 

عدد المقاطعات والمناطق / المدن التي أكدت االلتزام في  -ب 
 األمور ذات الصلة 

لفنية دعم زيادة التزام وكاالت الصحة والتنمية اإلقليمية/ الدولية من حيث المساعدة ا -01
 والمالية لمساعدة الدول األعضاء في تطوير وتنفيذ برامجها الوطنية

4102-4102 
 )المدى القصير(

عدد البرامج الصحية اإلقليمية والمحلية التي تدعمها وكاالت  -أ 
 إقليمية / دولية 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي  
اإلقليمية / الدولية من حيث المساعدة دعم زيادة التزام وكاالت الصحة والتنمية  -0

 الفنية والمالية لمساعدة الدول األعضاء في وضع وتنفيذ برامجها الوطنية  

4102-4102 
 )المدى القصير(

 

عدد الوكاالت اإلقليمية / الدولية االملتزمة بمساعدة الدول  -أ 
 األعضاء 

 عدد البرامج الوطنية التي تدعمها وكاالت إقليمية / دولية -ب 

مانة العامة لمنظمة التعاون األ
 ،منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

 ،مركز أنقرة ،البنك اإلسالمي للتنمية
 صندوق األمم المتحدة للسكان

تنظيم منتديات / مؤتمرات على مستوى المنظمة حول المعلومات والتعلم والدعم  -4
الصحية  الصحي لتشجيع التفاعل والحوار بين صانعي السياسات ومقدمي الرعاية

 والمعلمين الصحيين والقادة المجتمعيين / الدينيين

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد المنتديات / المؤتمرات التي نظمت -أ 
 عدد الدول األعضاء التي شاركت    -ب 
 عدد المشاركين الذين حضروا  -ج 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 ،منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

 ،أنقرةمركز  ،نميةالبنك اإلسالمي للت
 صندوق األمم المتحدة للسكان
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للبرامج وأفضل الممارسات الموجودة في الدول  -2
 األعضاء

4102-4102 
 )المدى القصير(

  التي أنشأت قاعدة بيانات إلكترونية -أ 
 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 أنقرةمركز  ،اإلسالمي

اء على موائمة ممارسات معلوماتها وتعليمها ودعمها الصحي تشجيع الدول األعض -2
مع المعايير الدولية من خالل تنفيذ اإلرشادات التي تنص عليها الوكاالت الصحية 

 الدولية

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد الدول األعضاء التي تبنت المعايير الدولية  -أ 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 لصحة العالميةمنظمة ا ،اإلسالمي

P.A.6.2تعزيز الوعي المجتمعي بشأن الوقاية من األمراض وأنماط الحياة الصحية : 
 المستوى الوطني 

وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز الوقاية من األمراض وأساليب الحياة الصحية التي  -0
 تتضمن كل الشركاء المعنيين 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 التي وضعتعمل  إستراتيجية وطنية مع خطة -أ 
 

 

 

اإلدارات الحكومية  ،وزارة الصحة
 القطاع الخاص ،األخرى المعنية

 بناء شراكة قوية مع اإلعالم لتعزيز أساليب الحياة الصحية  -4
4102-4142 

 )المدى الطويل(

 التي وضعتخطة إعالمية فعالة  -أ 
 عدد المنافذ اإلعالمية الملتزمة بدعم البرامج  -ب 

 أذيعت عدد برامج التوعية التي  -ج 

 

وسائل اإلعالم الوطنية  ،وزارة الصحة
 والخاصة

 

إطالق حمالت توعية وحمالت إعالمية للترويج للوقاية من األمراض وأساليب  -2
الحياة الصحية باستخدام األدوات الثبوتية المبتكرة وتنفيذ المناهج الثبوتية )الترويج 

 الصحي، التسويق االجتماعي، االقتصاديات السلوكية، ...(

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 إنشاء خطة عمل للحمالت اإلعالمية  -أ 
 معدل النشرات الصحية في وسائل اإلعالم مقارنة بعدد النشرات األخرى  -ب 

  اختبارات التقييم السابقة والالحقة للحمالت -ج 

اعتماد مبادرات تعزيز الصحة المدرسية لتعزيز السلوكيات الصحية بين الشباب  -2
 ت المحفوفة بالمخاطروالحد من السلوكيا

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد المدارس التي تنتهج مبادرات تعزيز الصحة  -أ 
 

 

 وزارة الصحة والتعليم

إشراك شخصيات وطنية شعبية )مثل الممثلين والرياضيين والكتاب، الخ( ليكونوا   -8
 سفراء للصحة بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من األمراض

 

4102-4102 
 )المدى القصير(

 عدد الشخصيات الوطنية التي أبدت التزامها بهذا األمر  -أ 
 عدد األنشطة التي جرت مع سفراء الصحة  -ب 

 

 وزارة الصحة

إشراك قادة المجتمع المحلي )السياسيين والدينيين( في وضع بحمالت توعية دينية  -2
 وثقافية محددة لمكافحة الوصم والتمييز ضد األشخاص المصابين

4102-4102 
 )المدى القصير(

 تم تحديد القضايا الثقافية والدينية  -أ 
 عدد األنشطة المحددة التي جرت  -ب 

 عدد الفتاوى التي صدرت بشأن قضايا صحية بعينها  -ج 

 المنظمات غير الحكومية ،وزارة الصحة
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

ترجمة ونشر فتوى مجمع الفقه اإلسالمي الدولي باللغات المحلية لمعالجة الشواغل  -4
 ن التطعيمالدينية بشأ

4102-4102 
 )المدى القصير(

  التي وزعت ترجمة الفتوى -أ 
 تغطية للتطعيم في المناطق ذات الحساسية الدينيةتحسين  -ب 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
مجمع الفقه اإلسالمي ، اإلسالمي

 الدولي

اعتماد تكنولوجيا المعلومات الحديثة )تطبيقات الهواتف النقالة، الرسائل النصية  -4
لقصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، وسائل اإلعالم االجتماعية، ..( كأداة لتعزيز ا

 أنماط الحياة الصحية

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد أدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة  -أ 
نسبة من يستخدمون مثل هذه التكنولوجيا كمصدر للحصول  -ب 

 على معلومات حول أساليب الحياة الصحية 

 ،لصحةوزارة ا
 وزارة تكنولوجيا المعلومات 

 

تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على األساليب العلمية لتطوير ونشر  -1
الرسائل الصحية الثبوتية البسيطة والمتسقة والمناسبة والتعليم الصحي ومواد اإلعالم 

 والتعليم واالتصاالت 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

التي اإلعالم والتعليم واالتصاالت إرشادات بشأن إنتاج مواد  -أ 
 وضعت

 عدد العالمين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تدريبهم  -ب 

 الرسائل الموحدة التي تم تطويرها ونشرها  -ج 

 ،أنقرةمركز  ،منظمة الصحة العالمية
 صندوق األمم المتحدة للسكان

أنشطة تعزيز دعم مجموعات دعم المجتمع وبناء قدراتها لتمكينها من االنخراط في  -01
 الصحة

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد المتطوعين في مجموعات دعم المجتمع  -أ 

 عدد من تم تدريبهم من أعضاء مجموعات دعم المجتمع  -ب 

تنظيم اجتماعات لمقدمي الرعاية الصحية المحليين وقادة المجتمعات المحلية  -00 المنظمات غير الحكومية ،وزارة الصحة
حمالت التوعية الصحية المجتمعية أكثر صلة من الناحية  والسكان المحليين لجعل
 الثقافية وأكثر استجابة

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد االجتماعات التي عقدت  -أ 
 عدد المشاركين في االجتماعات  -ب 

 عدد حمالت التوعية الصحية ذات الصلة الثقافية  -ج 

 4142-4102 تخصيص ميزانية محددة ألنشطة الترويج الصحي  -04
 لمدى الطويل()ا

 الميزانية المخصصة  -أ 
 وزارة الصحة والمالية 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي

 تصميم حمالت توعية نوعية باألمراض في كل دول المنظمة  -0

4102-4102 
 )المدى القصير(

األمانة العامة لمنظمة التعاون  عدد الحمالت التي ُصممت  -أ 
 الميةمنظمة الصحة الع ،اإلسالمي

 إطالق برامج توعية صحية مجتمعية مفصلة خصيًصا للمنظمة وموجهة لألئمة  -4
4102-4102 

 )المدى القصير(

 عدد البرامج التي أطلقت  -أ 
 عدد األئمة الذين حضروا  -ب 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
مجمع الفقه  ،أنقرةمركز  ،اإلسالمي

 اإلسالمي الدولي
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 شركاء التنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية المدى الزمني اإلجراءات واألنشطة/ المستوى

ه اإلسالمي الدولي حول كافة أنواع التحصينات الحصول على فتوى من مجمع الفق -2
 في الدول األعضاء في المنظمة 

4102-4102 
 )المدى القصير(

األمانة العامة لمنظمة التعاون  نشر الفتوى  -أ 
مجمع الفقه اإلسالمي  ،اإلسالمي

 الدولي

تنظيم مؤتمرات واجتماعات على مستوى المنظمة لمقدمي الرعاية الصحية وقادة  -2
المحلية لتسهيل تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال التوعية  المجتمعات
 المجتمعية

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد االجتماعات / المؤتمرات التي عقدت  -أ 

 عدد الدول األعضاء التي شاركت  -ب 
 عدد المشاركين الذين حضروا  -ج 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 ،منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

 أنقرةكز مر 

إطالق مسابقة على مستوى المنظمة لتشجيع األفكار المبتكرة للتوعية المجتمعية  -8
 4142-4102 بشأن تحسين الصحة  

 )المدى الطويل(

 تم إطالق المسابقة  -أ 
 عدد الدول األعضاء التي شاركت -ب 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 ،البنك اإلسالمي للتنمية ،اإلسالمي

 ،الصحة العالمية منظمة ،أنقرةمركز 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

P.A.6.3الوفاء باحتياجات المعلومات والتعليم لمقدمي الرعاية الصحية : 

 المستوى الوطني 

 دمج تعزيز الصحة والوقاية في مناهج معاهد التدريب الصحي  -0

4102-4102 
 )المدى القصير(

 الصحة   عدد البرامج التدريبية التي دمجت وحدات حول تعزيز -أ 

 التعليم العاليو وزارة الصحة 

إنشاء شبكة من مؤسسات التعليم الصحي الوطنية لتطوير نظم ضمان الجودة  -4
 4102-4102 للتعليم والتدريب الصحي

 )المدى القصير(

  تم إنشائها الشبكة -أ 
 الذي تم وضعهنظام لضمان الجودة  -ب 

 
 

 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة
أداء مقدمي الرعاية الصحية من خالل استخدام مناهج تحسين رصد واإلشراف على  -2

 الجودة وتعزيز الممارسات الفعالة المجربة 
4102-4142 

 )المدى الطويل(

 عدد المناهج الجديدة التي تم تطبيقها  -أ 
 عدد مقدمي الرعاية الصحية الذين تم رصدهم واإلشراف عليهم  -ب 

 عدد دراسات التقييم التي أجريت لتقييم األداء -ج 

دعم استمرار وتطوير كفاءات المهنيين من خالل التعليم المستمر لضمان تجهيزهم  -2
 بأفضل المعلومات الثبوتية المحدثة 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد برامج التعليم المستمر -أ 
 عدد الموظفين الذين تم تدريبهم  -ب 
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المعلومات  تقديم منح دراسية لمقدمي الرعاية الصحية لبناء قدراتهم في مجاالت -8
 الصحية، والتعليم، واالتصاالت، وتعزيز الصحة والتسويق االجتماعي

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد المنح الدراسية المقدمة حسب التخصص -أ 

 ،وزارة الصحة
صندوق األمم  ،منظمة الصحة العالمية 

 المتحدة للسكان

البنك اإلسالمي أنقرة، مركز  ،اليونسيف
 للتنمية

 تبادل معلمي الصحة من الكليات على المستويين الوطني والدولي  إطالق برامج -2
4102-4142 

 )المدى الطويل(

 إطالق برنامج التبادل  -أ 
 عدد األنشطة التي نفذت ضمن هذا البرنامج  -ب 

 

تنظيم زيارات دراسية لمقدمي الرعاية الصحية للحصول على أفكار جديدة وأفضل  -4
 الممارسات 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد الزيارات الدراسية التي ُنظمت  -أ 

إنشاء واإلبقاء على حسن تشغيل نظام المعلومات الصحية ونظام التعليم لمقدمي  -4
الرعاية الصحية لتشجيع التعلم على رأس العمل عن طريق الدورات القصيرة وورش 

 العمل والتدريب عبر اإلنترنت، وما إلى ذلك

4102-4142 
 )المدى الطويل(

  الذي تم وضعه لومات والتعليم الصحينظام للمع -أ 
 عدد برامج التعليمي الوظيفي  -ب 

 عدد الموظفين المشاركين في هذه البرامج  -ج 

تثقيف وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على االستخدام الرشيد لألدوية وتزويدهم  -1 منظمة الصحة العالمية ،وزارة الصحة
 4142-4102 بمعلومات محدثة عن أحدث األدوية وأساليب التشخيص

 )المدى الطويل(

عدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين على االستخدام الرشيد  -أ 
 لألدوية 

 معدل التشخيص الخاطئ  -ب 

 معدل الوصفات الخاطئة -ج 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي والتعاون الدولي

 تسهيل نقل المعرفة والخبرة داخل المنظمة من خالل توسيع التغطية وتنفيذ برامج -0
 واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بشأن واالقتصاديةاألبحاث اإلحصائية  مركز

 بناء القدرات الصحية 

 
 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 

 عدد الدول المشاركة في هذه البرامج  -أ 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  
البنك اإلسالمي  ،أنقرةمركز  ،اإلسالمي

 للتنمية

التعليم الصحي لتدريب مزيد من الممرضين والممرضات تعزيز التعاون في مجال  -4
 4102-4102 وغيرهم من األخصائيين الطبيين / الصحيين. 

 )المدى القصير(

عدد الممرضين / الممرضات وغيرهم من األخصائيين الطبيين  -أ 
 / الصحيين المدربين 

 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
البنك اإلسالمي  ،أنقرةمركز  ،اإلسالمي

 للتنمية
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الربط بين المهنيين الصحيين في كل دول المنظمة من خالل مجتمعات افتراضية  -2
في التخصصات المختلفة بحيث يمكنهم المشاركة في السياسات الفعالة وترويج 

 الممارسات الناجحة 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

عدد المجتمعات االفتراضية التي تربط بين المهنيين المعنيين  -أ 
 المنظمة في دول 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي

تنظيم منتديات للمعلمين الصحيين ومقدمي الخدمات الصحية في الدول األعضاء  -2
 4142-4102 في المنظمة لتحديد مناهج / إستراتيجيات المعلومات والتعليم الصحي 

 )المدى الطويل(

 يمها عدد المنتديات التي تم تنظ -أ 
 عدد الدول المشاركة  -ب 

 عدد المشاركين الذين حضروا  -ج 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
البنك  ، أنقرةمركز  ،اإلسالمي

 اإلسالمي للتنمية

إنشاء شبكة من مراكز التميز الصحية في المنظمة لتعزيز المواءمة بين تعليم  -8
  الرعاية الصحية وممارساتها عبر الدول األعضاء في المنظمة

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 عدد مراكز التميز الصحية التي أنشئت  -أ 

 

 ،األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 منظمة الصحة العالمية ، أنقرةمركز 

دعم تنفيذ التدخالت األساسية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتعزيز  -2
 االستخدام الرشيد لألدوية في الدول األعضاء 

4102-4142 
 )المدى الطويل(

 الدول األعضاء التي تبنت هذه التوصيات  -أ 

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 منظمة الصحة العالمية ،اإلسالمي
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